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Vážení čtenáři,
je pravda, že novodo-
bá historie Českoslo-
venska v úplné samo-
statnosti trvala pouze 
20 let a samostatná 
Česká republika již 
tuto dobu překona-
la. Poválečná stabilita 
v Evropě, hospodář-
ský pokrok i blahobyt 

ve většině zemí Evropy potlačují přemýšlení nad 
dalším vývojem, ale přesto mi dovolte na závěr 
roku 2011 několik myšlenek vyslovit.

Multikulturní a multinárodní první republika 
i s nutnou potřebou rozvoje Slovenska i Podkar-
patské Rusi jen dík myšlenkové shodě, hrdosti 
na stát a cíleným činnostem dokázala být mezi 
deseti tehdy nejbohatšími státy světa. Pokud 
na různých úrovních hovoříme o návratu mezi 
nejvyspělejší státy, jsem jednoznačně přesvěd-
čen, že musíme opět najít národní identitu, hr-
dost na češství, Českou republiku, její výsledky 
a snahu pro to něco udělat. Jedině s rostoucím 
sebevědomím a odhozením všudypřítomného 
negativistického myšlení to dokážeme, a tím ce-
lému státu i národu umožníme jít dopředu. Ne-
zbývá než se zamyslet a posléze konat to, čím 
může každý z nás přispět k rozkvětu naší vlasti.

Neskromně říkám, že Vysočina může jít pří-
kladem. Za více než deset let její existence se 
její obyvatelé snažili většinu těchto kroků na-
plnit. Poděkování patří všem, zvláště pak těm, 
kteří svou aktivitou působí pozitivně na naši 
společnost. Obyvatelům Vysočiny přeji pevné 
zdraví a mnoho úspěchů.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina (nez. za ČSSD) 

V lednu na biatlon
do Nového Města na Moravě
Sportovní drama, které bývá k vidění ze zimních sportů snad už jen při ledním hokeji, účast všech es prahnoucích 
po bodech do Světového poháru, výborná výkonnost českých reprezentantů v čele s devátým mužem loňské sezony 
Michalem Šlesingrem a novotou vonící inovovaný a dobudovávaný sportovní areál v Novém Městě na Moravě.
To všechno jsou dost dobré důvody být osobně od 11. do 15.  ledna příštího roku při 5. kolu Světového poháru 
biatlonistů na Vysočině.

Historie a současnost
Dlouhých 31 let si sportovní fanoušek musel počkat, než se do Čes-
ké republiky Světový pohár v biatlonu vrátí. Poptávka organizátorů 
totiž násobně převyšuje nabídku Mezinárodní biatlonové unie IBU. 
Svědkem byl naposledy na českém území v roce 1981 areál Eduard 
v Jáchymově a Jaromír „Bóca“ Šimůnek při něm získal bronzovou 
medaili z vytrvalostního závodu.

Nebylo by vůbec od věci, kdyby na jeho úspěch začátkem příštího 
roku navázal některý z dalších domácích reprezentantů. Před vlast-
ními  fanoušky se budou chtít předvést  všichni. Největší  šanci má 
samo sebou Michal Šlesingr, loni devátý v celkovém hodnocení SP 

a dvojnásobný medailista z MS 2007. Už v létě se mu výkonnostně 
dost přiblížil Jaroslav Soukup.

V kategorii žen pozornost odborníků i veřejnosti směřuje k loni nej-
úspěšnější Češce ve SP Veronice Vítkové  i stříbrné z evropského 
šampionátu Gabriele Soukalové.
Prosadit se v tomto zimním a olympijském dvojboji může také ně-
kdo další, pokud mu závod sedne střelecky i běžecky. Vyprávět by 
o  tom  mohl  Roman  Dostál,  jenž  získal  na  světovém  šampionátu 
v roce 2005 v Hochfilzenu na sklonku své sportovní kariéry zlatou 
medaili.

Vstupenky
Vstupenky na pátý díl Světového poháru jsou v prodeji od začátku 
října.  „Snažili  jsme se  jejich cenu stanovit  tak, aby neznamenala 
problém pro domácí fanoušky. V Německu nebo v Itálii by zaplatili 
za závod Světového poháru i desetkrát víc než v Novém Městě,“ 
uvádí Jiří Hamza, muž, kolem kterého se při závodech v biatlonu 
na Českomoravské vrchovině všechno točí.
Podle  jeho  slov budou  tribuny  rozděleny na dva  sektory  – horní 
s lepším výhledem a dolní. Zatím se prodávají vstupenky na atrak-
tivnější  horní  části  tribun.  Kdo  si  lístky  zakoupí  dřív,  bude  mít 

výhodu, protože cena je v obou sektorech stejná. Za čtrnáct dnů 
se jich už prodal trojciferný počet.
Ke  koupi  jsou  vstupenky  prostřednictvím  webu  Nového  města 
na Moravě www.biathlonnmnm.cz a přímo u společnosti Even-
tim, která  jejich distribuci zajišťuje. Cena se pohybuje od 140 Kč 
za  všední  den  až  po  dvojnásobek  za  neděli,  kdy  jsou  na  pořa-
du SP oba stíhací závody. K mání jsou také vícedenní vstupenky 
včetně těch VIP, které na celý pětidenní program přijdou na 7.400 
korun.

Program Světového poháru v biatlonu

Středa	 11.	1.	2012	 14:15	 Individuální	závod	ženy	15	km

Čtvrtek	 12.	1.	2012	 14:15	 Individuální	závod	muži	20	km

Pátek	 13.	1.	2012	 14:30	 Sprint	ženy	7,5	km

Sobota	 14.	1.	2012	 13:45	 Sprint	muži	10	km

Neděle	 15.	1.	2012	 12:45	 Stíhací	závod	ženy	10	km

	 	 14:30	 Stíhací	závod	muži	12,5	km
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Nechte se inspirovat... 
...a připravte se na svátky2 Zdravotnictví Vysočiny 

Světový primát v očních operacích  
i eAmbulance

3 Vysočina oblíbená 
Zájem o region mezi turisty roste4 Už teď si naplánujte!

V lednu bude na Vysočině Světový 
pohár v biathlonu
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Ve Velké Bíteši a v Náměšti začali 
stavět čtyři domy pro klienty z Jinošova
Slavnostním položením 
základního kamene 
odstartovala ve středu 
16. listopadu ve Velké 
Bíteši  a Náměšti nad 
Oslavou výstavba 
domků, kde najdou 
bydlení rodinného typu 
obyvatelé z bývalého 
Ústavu sociální péče 
v Jinošově. Bydlení 
rodinného typu začne 
sloužit dvacítce 
uživatelů v polovině 
roku 2013.

„Projekt vyjde na šedesát milionů ko-
run, z čehož sto procent uznatelných 
nákladů bude hrazeno z Integračního 
operačního programu z fondů Evrop-
ské unie, neuznatelné náklady pokryje 
rozpočet Kraje Vysočina. Ty jsou odha-
dovány na čtyři miliony korun,“ popsal 
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vysoči-
na pro oblast sociálních věcí. 

V roce 2008 došlo k propadnutí stro-
pů zařízení v Jinošově. Havárie naruši-
la statiku celého objektu. Klienti z Jino-
šova žijí v pronajatých domech, bytech 
nebo v ubytovnách v Náměšti nad Osla-
vou, v Rouchovanech a ve Vícenicích.  
Vedení Kraje Vysočina se proto roz-
hodlo situaci řešit. Projekt představuje 
změnu velkokapacitní ústavní péče pro 

handicapované spoluobčany na způsob 
bydlení v běžném prostředí. Nově vznik-
lá zařízení ve Velké Bíteši a Náměšti nad 
Oslavou ponesou společný název Domov 
bez zámku. Organizace s novým názvem 
zahrnuje čtyři domácnosti, ve kterých bu-
dou žít klienti v šestičlenných skupinách. 
Dva domy Domova bez Zámku vyros-
tou v Náměšti nad Oslavou v lokalitě Pod 

Křišťálovem, Centrum denních aktivit 
a zázemí pro management  bude mít adre-
su v ulici V. Nezvala. Ve Velké Bíteši bude 
postaven dům v lokalitě Jihlavská A a dal-
ší dům a terapie v lokalitě Jihlavská B.  
„S odpovídající podporou mohou lidé 
s postižením žít v běžných domácnostech, 
převzít přiměřenou odpovědnost za svůj 
život a zvládat dle svých schopností péči 

o sebe a bydlení. Někteří mohou být za-
městnaní, rozvíjet své záliby nebo se stý-
kat s přáteli z okolí. Současné podmínky 
bydlení v pronajatých bytech jen dokazu-
je, že handicapovaní klienti jsou schop-
ni žít normální život a vše s ním spojené 
zvládat bez větších problémů,“ uzavřel 
radní Petr Krčál.

text: Milan Pilař  foto: Ondřej Rázl

Ve Velké Bíteši vyrostou v lokalitě Jihlavská dva domy a terapie; umožní klientům z Jinošova najít nový domov.

Veletrh 
komunitárních programů

aneb jak úspěšně žádat o finanční prostředky přímo z Evropské komise

6. prosince 2011, 9.30 – 16.00
sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava

V rámci programu budou veřejnosti představeny úspěšně realizované 
projekty jako inspirace a zdroj zkušeností pro potencionální žadatele 

o dotace přímo z Evropské unie.

Více na www.kr-vysocina.cz

Veletrh je určen široké veřejnosti, zástupcům firem, 
škol, NNO i zájmových spolků.

Regionální vlaky na Vysočině 
získají novou tvář

První cestující svezl v rámci ukázkové jízdy v pátek 
28. října v Jihlavě nový motorový vůz Českých drah 
s označením Regio-Shuttle RS1. Cestujícím na Vyso-
čině nové soupravy nabídnou lepší sociální zázemí, 
bezbariérový přístup pro vozíčkáře nebo pro maminky 
s kočárky. V létě určitě každý ocení klimatizaci, infor-
mační systém poskytne více informací během jízdy.

text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Petr Krčál: Na sociální služby potřebuje Vysočina 
v příštím roce 410 milionů korun
V Kraji Vysočina se sešly žádosti na za-
jištění sociálních služeb pro rok 2012. 
Zajišťovatelé sociálních služeb požadu-
jí po státu celkem 458 milionů korun. 
„Na bezproblémový chod, avšak bez am-
bicí na jakýkoli rozvoj, tento region po-
třebuje státní dotaci 410 milionů korun. 
Pokud ministerstvo práce a sociálních 
věcí skutečně příští rok rozdělí mezi kraje 
pouze avizovaných 5,056 miliard korun, 
budou peníze chybět. Podle pesimistic-
kého scénáře bude příští rok na Vysočině 
chybět až 100 milionů korun a to může 
být pro některé služby likvidační. Stá-
le se snažíme ministerským úředníkům 
vysvětlit, že s tak malým balíkem peněz 
nelze síť nutných sociálních služeb v re-
gionech zajistit,“ upozorňuje a zároveň 
varuje Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast sociálních věcí.

„Pokud bude ministerstvo v příštím 
roce poskytovatelům sociálních služeb 

platby nepřiměřeně krátit, ohrozí výdaje 
sociálních zařízení, která stojí před trans-
formací a mají zajišťovat tzv. chráněné 

bydlení. Peníze budou dále chybět so- 
ciálním ústavům a domovům pro senio-
ry. Lůžková zařízení poskytují legitimně 

nejdražší služby pro klienty se specific-
kými diagnózami. Provoz těchto zaříze-
ní zajišťují kraje a obce. Jejich rozpočty 
škrty ve státních prostředcích na sociální 
služby tvrdě pocítí,“ doplňuje Petr Krčál 
a upozorňuje, že se stále odsouvá i vy-
rovnání platů pracovníků v sociálních 
službách.

Pro rok 2011 žádali provozovatelé 
na Vysočině po ministerstvu práce a so-
ciálních věcí částku zhruba 458 milionů 
korun s tím, že přiznáno bylo po všech 
dotačních kolech celkem 329 milionů...

Ve vládním rozpočtu na rok 2012 je 
sice na sociální služby vyčleněna za-
tím částka 6,1 miliardy korun, ale je tře-
ba upozornit, že ve zmíněné částce není 
zahrnut výpadek dalších 870 milionů 
na služby, které byly dosud financovány 
formou příspěvků z Evropské unie, jež 
ale postupně končí.

text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Novým generálním 
ředitelem hasičů bude 
Drahoslav Ryba
Novým generálním ředitelem Hasičského 
záchranného sboru ČR bude od 1. 12. 2011 
dosavadní ředitel Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina Drahoslav Ryba. Mi-
nistr vnitra Jan Kubice jej jmenoval do funk-
ce namísto dlouholetého šéfa sboru Miro-
slava Štěpána. „Do čela hasičů nastupuje 
skutečný profesionál, který má dar posuzo-
vat problémy s chladnou hlavou, avšak je 
vždy důsledný, vytrvalý a zodpovědný, což 
deklarují jeho desetileté výsledky v čele ha-
sičů Kraje Vysočina,“ uvedl k tomu hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 

text: Jitka Svatošová  foto: Luboš Pavlíček

Klienti Domova pro seniory v Onšově při sportovních aktivitách.
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Se značkou Vysočina regionální 
produkt® vyrazí na předvánoční 
trh hned tři další producenti 
originálních výrobků, dalším 
čtyřem už osvědčeným výrob-
cům byl certifikát regionální 
kvality opět obnoven.

„Certifikát regionálního původu je po-
tvrzením kvality a originality, dokladem 
toho, že výrobek se dělá z regionálních 
surovin a hlavně – dobře,“ uvedl Mar-
tin Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje.

Nově obdrželo certifikát Uzenářství 
a lahůdky Sláma, s. r. o., které vybudova-
lo své základy na rodinné řemeslné tradici, 
sahající do roku 1912. Receptury po před-
cích na uzenářské výrobky a saláty studené 
kuchyně jsou střeženým tajemstvím úspě-
chu rodinného podniku.

Bylinkářství Ludmila Horáková na-
bízí směsi čajů určené k podpůrné léčbě 
nebo prevenci při nejrůznějších potížích. 
„Věnuji se poznání o harmonii těla i duše 
a také všemu ostatnímu, co s tímhle po-
znáním souvisí. Směsi čajů jsou určené 
k podpůrné léčbě nebo prevenci při po-
tížích individuálního charakteru. Smě-
si jsou v podobě nálevových sáčků nebo 
volně vážené po 50 g. Receptury jsou 
osobní podle starých receptur,“ popisuje 
Ludmila Horáková.

Třetím novým nositelem značky je 
Hana Číhalová z Jihlavy s ručně mode-
lovanou bižuterií. Ta je z polymerové 

hmoty, vytvářejí se různé vzory, pak tva-
ry a následně se kompletuje do hotových 
výrobků. „Vysočina regionální produkt® 
má jasný cíl – změnit vnímání veřejnos-
ti o poměru kvalita versus cena a podpo-
rovat naše regionální potraviny. Nevi-
dím důvod propagovat nějaké potraviny 
z druhého konce světa,“ nechal se slyšet 
Josef Matějek (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro oblast lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství a člen certifikač-
ní komise.

Komise obnovila certifikáty Miloslavu 
Dvořákovi z Horních Dubenek, který vy-
rábí skleněné výrobky tvořené technologií 
fusing, občanskému sdružení Slepíši z Ta-
sova a jejich zahradním nádobám, užit-
ným zahradním i interiérovým plastikám, 
Lence Malátové z Čížova u Jihlavy a jejím 
ručně paličkovaným krajkám a občanské-
mu sdružení Benedikt z Chotěboře, které 
nabízí keramické výrobky a výrobky z ovčí 
vlny.

text: Milan Pilař  foto: agentura ZERA

Regionální značka pro uzeniny, čaje a bižuterii

Zámek v Brtnici pomůže opravit Kraj Vysočina
Koncem září letošního roku se zřítila část zá-
mecké střechy zámku v Brtnici na Jihlavsku. 
Na její opravu poskytne krajský rozpočet tří-
settisícovou částku. „Kvůli havárii střechy 
a zatékání do objektu jsme se rozhodli finanč-
ně pomoci,“ okomentoval rozhodnutí Rady 
Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD), 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Původní sídlo Valdštejnů, přezdívané 
také moravské Hradčany, je rozsáhlým 
objektem zámeckých budov s opevně-
ným gotickým hradem. Kvůli několika-
letým sporům o vlastnictví areálu došlo 

postupně k zdevastování a zchátrání pa-
mátky. Střešní konstrukci napadla hnilo-
ba a dřevomorka, a proto se střecha zříti-
la. Do prostor zámku začalo silně zatékat 
a jeho stavební stav se dále zhoršoval.

„Peníze na opravdu střechy brtnického 
zámku poskytneme zpětně po prokázání vy-
naložených nákladů. Stejně jsme v minulos-
ti přispěli k záchraně kostela svatého Václa-
va ve Světlé nad Sázavou či kostela svatého 
Jana Nepomuckého na Zelené Hoře,“ uza-
vřel náměstek Vladimír Novotný.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Silničáři  
na Vysočině  
jsou na zimu 
připraveni
Sklady Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny (KSÚSV) jsou stoprocentně 
zaplněné 18 500 tunami soli a k oka-
mžitému odběru je připraveno také 
72 700 tun posypové drtě a písku. 
„Silničáři na Vysočině jsou na zimu při-
praveni. Pokud bude zima tuhá, máme 
další dodávku posypů smluvně zajiště-
nou,“ uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměs-
tek hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last dopravy s tím, že letos je na zimní 
údržbu k dispozici 230 milionů korun. 
Záleží na vývoji zimy. Sklady posypo-
vých materiálů KSÚSV mají kapacitu 
kolem jednoho tisíce tun posypů a jsou 
rovnoměrně rozmístěny po celém úze-
mí kraje. „Konec loňské zimy byl mírný 
a ve skladech nám zůstalo zhruba 30 % 
plánované spotřeby soli a 40 % pláno-
vané spotřeby inertních materiálů. Na-
víc jsme se předzásobili a díky výhod-
nějším letním cenám ušetřili až 20 % 
současné zimní ceny. Nepředpokládám 
tak, že by nás nějak zaskočily i delší 
kalamitní stavy,“ uvedl Jiří Kašpárek, 
provozní náměstek KSÚSV.

Krajská správa a údržba silnic Vyso-
činy provedla v letošním roce obnovu 
vozového parku, a to za 158 milionů 
korun. V jejích garážích je připraveno 
119 sypačů s radlicemi a navíc dalších 
28 záložních strojů, aby nedošlo v pří-
padě nepředvídatelné poruchy nebo 
nutné opravy k výpadku údržby. Do te-
rénu je připraveno vyjet 54 nakladačů 
a 21 sněžných fréz. Od 1. listopadu je 
v pohotovosti zimní dispečink. „V pří-
padě, že bude meteorologická před-
pověď příznivá, bude možné o nějaký 
ten den pohotovost posunout,“ doplnil 
Jiří Kašpárek. Zimní údržba na Vysoči-
ně startuje ve vyšších polohách Žďár-
ských vrchů, kam zima přichází nejdří-
ve. V loňské sezoně stála Kraj Vysočina 
zimní údržba silnic 221,5 milionů ko-
run, v roce 2009/2010 to bylo  
232 milionů.

text: Eva Vorálková  foto: Luboš Pavlíček

Téměř na měsíc přesně před rokem. Radní Kraje Vysočina Martin Hyský zjišťoval v Brnici, jak pomoci 
zámku z evropských fondů. Už tehdy dělal technický stav střechy starostovi Brtnice Stanislavu Jirků 
a kastelánovi zámku Tomáši Hartmanovi vrásky.

Nejen uzeniny z Uzenářství a lahůdek Sláma, s. r. o., se mohou nově chlubit certifikátem Vysočina regionální produkt®.

Přehled památek podpořených při neočekávaných haváriích

Památka Rok Částka

Kostel sv. Václava, Světlá nad Sázavou 2002 110 000 Kč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jihlava 2006 200 000 Kč

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Zelená Hora 2008 200 000 Kč

Kaplička sv. Antonína, Řehořov 2010  50 000 Kč

Zámek Brtnice, Brtnice – bude poskytnuto po realizaci 2011 300 000 Kč

Skládka v Pozďátkách mění tvář, 
na jejím místě rostou stromy
Areál bývalé skládky 
nebezpečných odpadů 
v Pozďátkách na Třebíčsku se 
v posledních měsících výrazně 
proměnil.

Státní podnik DIAMO, který se stal jejím 
posledním vlastníkem, zahájil na konci 
března 2009 čerpání a čištění kontamino-
vaných podzemních vod, souběžně moni-
toroval jakost podzemních a povrchových 
vod v lokalitě. 

V polovině května následujícího roku 
odstartovala oficiálně sanace skládky, kte-
rá patřila mezi nejvýznamnější dlouhodo-
bé ekologické havárie na území kraje. Prů-
běh sanace pravidelně kontrolovali jednou 
měsíčně mimo jiné i zástupci krajského 
úřadu, odboru lesního a vodního hospo-
dářství a zemědělství. 

„Skládka v Pozďátkách byla dlouhá 
léta ‚skvrnou na krásné tváři Vysočiny‘. 
Díky aktivnímu úsilí obce Slavičky, ne-
ziskových organizací a v neposlední řadě 
minulého i současného vedení kraje se 
podařilo splnit sen zdejších obyvatel – li-
kvidace nebezpečných odpadů a sana-
ce areálu skládky,“ připomíná Zdeněk 
Ryšavý (ČSSD), radní kraje pro životní 
prostředí.

V polovině října loňského roku defini-
tivně zmizely ze skládky všechny odpa-
dy. Do září letošního roku probíhaly prá-
ce na postupném odstraňování vlastní 

stavby, zejména ochranných a těsnících 
vrstev, drenáží a kontaminovaných ze-
min v podloží a pod skládkou. Na to 
navázaly rekultivační práce a během 

listopadu zde bylo vysazeno téměř de-
set tisíc stromů ve složení dub 30 %, lípa 
40 %, habr 10 %, javor 10 %, buk 5 % 
a borovice 5 %.

„Při kontrolních dnech jsme sledova-
li, jak ta zmiňovaná ošklivá skvrna mizí 
a nyní ji začíná nahrazovat zeleň. Vzniká 
zde nový lesík a až stromky za pár let po-
vyrostou, nikdo neuvěří, jaké nebezpečí se 
zde v zemi skrývalo,“ konstatuje Zdeněk 
Ryšavý s tím, že si velmi cení kvality prá-
ce a celkového přístupu dodavatelských fi-
rem i vlastníka skládky.

Sanace skládky bude ukončena podle 
platné smlouvy o dílo na jaře roku 2012 
a potom bude pokračovat tříletá pěstební 
péče a postsanační monitoring jakosti vod 
na lokalitě. 

Peníze na celou akci poskytl Operač-
ní program Životní prostředí v rámci ob-
lasti podpory 4.2 – Odstraňování ekolo-
gických zátěží. Celkové náklady dosáhly 
595,38 milionů Kč. Fondy Evropské unie 
podpořily projekt 85 % způsobilých nákla-
dů ve výši 449,94 milionů Kč a Státní fond 
životního prostředí dalšími pěti procenty 
způsobilých nákladů ve výši 26,47 milionů 
Kč. Dodavatelem prací na sanaci skládky 
je sdružení Pozďátky – společnosti SMP 
CZ, a. s., a GEOSAN GROUP, a. s.

text: Jaroslav Mikyna  foto: archiv Kraje Vysočina

Prostor skládky po odstranění odpadu v října 2010.

Rekultivace změnila podobu místa, kde kdysi ležel kontaminovaný odpad.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--11--2011.html
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Nové elektronické služby nemocnic Kraje Vysočina
objednávání a rezervace   I   výměna zdravotnických informací   I   internet zdarma
Elektronická komunikace je trendem dnešní rychlé moderní doby. Práce s internetem se stává nedílnou součástí našeho života – pracovního 
i soukromého. Krajské nemocnice na Vysočině přicházejí s novinkami, které ve spojení s internetem mění dosavadní zavedené praxe v přístupu 
k pacientovi. Změny v podobě pohodlného elektronického objednávání, sdílení informací mezi nemocnicemi, a především internet zdarma jsou 
výsledkem tříleté práce na projektu Kraje Vysočina a jeho nemocnic s názvem eHealth. 

eAmbulance
další způsob objednávání klientů nemocnic Kraje Vysočina k lékaři, který šetří váš čas a nabízí pohodlí rychlého ošetření 

Pro pohodlnější, a především rychlejší ošetření v ambulancích nemocnic v Kraji Vysočina je možné využít elektronický objednávkový systém. 
V klidu svého domova si vyberete nemocnici, lékaře, termín i čas vyšetření, jenž vám bude vyhovovat. Objednání je i nadále možné při osobní návštěvě.

Výhody elektronického objednávání
• jednoduché ovládání přes internet, ale i přes telefon, popř. možnost osobní návštěvy kontaktního centra 
• 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)
• zrychlení komunikace a zvýšení pohodlí při pravidelných vyšetřeních
• automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)
• úplný přehled nad dostupnými ordinačními hodinami a volnými termíny

Co je elektronický rezervační systém eAmbulance?
Systém slouží k samostatnému objednávání pacientů pomocí internetu na příslušná odborná pracoviště nemocnic v Kraji Vysočina.

Jak se mohu objednat?
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. Službu tak mohou pohodlně využít i spoluobčané bez přístupu na internet. V případě 
zájmu je možné objednání provést i osobně při návštěvě kontaktního centra.

Pro koho je elektronické objednávání určeno?
Objednat se do ordinace může každý. Podmínkou pro využití elektronického formuláře nebo pomoci operátorky je registrace pacienta do systému 
a přidělení kódu PIN, jenž bude spolu s rodným číslem tvořit unikátní přihlašovací údaj. S registrací vždy ochotně pomůže operátorka při osobní 
návštěvě kontaktního centra.

Kam se mohu objednat?
Ordinační doby a typy vyšetření ve specializovaných ordinacích rezervované pro objednané pacienty se v jednotlivých nemocnicích liší. 
Konkrétní aktuální nabídka je k dispozici na www.eambulance.cz.

Které nemocnice v Kraji Vysočina nabízejí službu elektronického objednání?
Nemocnice Jihlava (od června 2011), telefonické centrum pro všechny krajské nemocnice: 567 157 555, Nemocnice Pelhřimov (od ledna 2012)
Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě (v průběhu roku 2012)

Důležité upozornění: 
Mimořádná a akutní ošetření mají vždy přednost!

Více informací www.eambulace.cz a www.zdravi-vysociny.cz
V prosincovém vydání novin Kraj Vysočina čtenářům představíme další z novinek projektu eHealth 
zpříjemňující a usnadňující pobyt pacientů v nemocnicích – připojení na internet a výměnu zdravotnických informací.

Pečujeme o Vaše zdraví!

Řekli o eHealth:
Elektronické novinky v nemocnicích očima krajských zastupitelů

Pokud chceme 
na Vysočině nabízet 
odpovídající zdra-
votní péči a držet 
krok s přátelským 
trendem péče o pa-
cienta, pak mu musí-
me nabídnout službu 

fundovaného lékaře, kvalifikovaný zdra-
votnický personál, bezpečné a moderně 
vybavené nemocnice – to je standard, 
který se snažíme i v této rozpočtově na-
pjaté době držet. Důležité je však také 
naslouchat pacientům a být aktivní při 
naplňování jejich představ o fungování 
a službách nemocnic – těch elektronic-
kých především. Vítáme podněty, pod-
poru a angažovanost veřejnosti, neboť 
na její popud jsou a ještě budou nové 
elektronické služby v krajských nemoc-
nicích zaváděny.
Krajské nemocnice jsou Vaše 
nemocnice!

Jiří Běhounek 
hejtman Kraje Vysočina (nez. za ČSSD)

Objednávání pacien-
tů prostřednictvím 
internetu bude mít 
skutečný efekt v oka-
mžiku, kdy jej kromě 
pacientů využije i ve-
dení nemocnic např. 
k mapování využití 

kapacit a nebo ke sledování vytíženos-
ti jednotlivých ordinací. Pokud služba 
sklouzne k pouhé evidenci pacientů, ne-
bude ve svém důsledku plnohodnotná. 
Čas ukáže, jak se systém osvědčí.

Ivo Rohovský 
krajský zastupitel za ODS

Elektronické objednávání a přenos zdra-
votnických informa-
cí podporujeme. Je to 
předpoklad zkvalitně-
ní práce. Samozřej-
mě, je nutno, aby byly 
kryty osobní údaje. 
A rozhodně by neměl 
systém objednávání 

pacientů znamenat odklon od přímého 
styku v komunikaci, tj. nikoli aby lékař při 
vyšetření vlastně věnoval pozornost jen 
obrazovce počítače, ale o pacienta ani ne-
zavadil pohledem.

Jaroslava Bambasová 
KSČM

Aplikace ICT v oblasti 
zdravotnictví mohou 
přispět ke zlepšení 
dostupnosti a kvali-
ty péče o zdraví nás 
všech. U tak velké 
změny systému práce, 
jakou je eAmbulan-

ce, vidím problém v nedostatečné ICT gra-
motnosti zdravotnického personálu, kterou 
bude nutné řešit. Je to ale i příležitost, jak dát 
pacientovi komfort rezervace času jeho ošet-
ření. Po zaběhnutí nového systému bude 
stejnou samozřejmostí pro pacienty z Vyso-
činy, jako je dnes pro pacienty na Tchj-wanu.

Jaroslav Hulák 
krajský zastupitel za KDU-ČSL

Havlíčkobrodská nemocnice má republikový  
unikát, implantaci trifokální čočky
Oční oddělení Nemocnice Havlíčkův 
Brod implantovalo jako první v České 
republice pacientce tzv. trifokální čoč-
ku. Zařadilo se tak do skupiny třiceti VIP 
center v Evropě. „Na rozdíl od multifo-
kálních čoček, které korigují jenom vidě-
ní na čtení a dálku, nová čočka vylepšuje 
vidění i na střední vzdálenost a pacien-
tovi přináší komfort a řadu výhod. Čoč-
ky se zhotovují v Německu každému 
na míru. Pacient nejprve absolvuje am-
bulantní vyšetření, na jehož základě mu 
čočku objednáme, a za 72 hodin ji může-
me implantovat malým řezem (1,8 mm). 
Při operaci odpadá manipulace s čočkou 
a tím se pro pacienta snižuje riziko infek-
ce,“ vysvětluje Peter Mojžiš, primář oč-
ního oddělení a první operatér čočky. 
První v republice podstoupila implan-
taci Dana Posekaná z Jihlavy. Nejprve jí 
byla implantována trifokální čočka do le-
vého oka, druhý den do pravého. „Pa- 
cientka byla po zákroku velice spoko-
jena. Trifokální čočka jí umožnila od-
stranit problémy s viděním, které ji 
omezovaly při práci i v každodenním 
životě. Zatím podstoupilo operaci osm 

pacientů. Získali jsme limitovaný počet 
dvaceti čoček. Na českém trhu se obje-
ví až v průběhu příštího roku,“ doplňuje 
Petra Černo, tisková mluvčí brodské ne-
mocnice. Jedna operace trvala přibližně 
patnáct minut.

text: Milan Pilař  
foto: archiv Nemocnice Havlíčkův Brod

Lékaři v Nemocnici Havlíčkův Brod mohou 
jako jediní v republice implantovat nové 
čočky.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--11--2011.html
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Partnerské centrum British Council 
podpoří výuku angličtiny v regionu

Příklady dobré praxe ve školství bude 
Vysočina sdílet se zahraničními partnery

Počátkem listopadu bylo v Jihlavě za účas-
ti Nigela Bellinghama, ředitele British 
Council v České republice, slavnostně ote-
vřeno Partnerské centrum British Council 
(BC) při Vysočina Education.

„Cílem nového centra je především zvý-
šení jazykového vzdělávání hlavně v ang-
ličtině na školách v Kraji Vysočina, ale také 
vzájemné poznání britské a české kultury. 
Akce by měly vycházet z aktuálních potřeb 
škol v regionu a možností BC. 

Pokud to schválí projektové oddělení 
British Council, budeme moci organizovat 
akce pro veřejnost na témata projektů Bri-
tish Council. Může se jednat o výstavy, se-
mináře, přednášky, tréninky pro učitele či 
studenty angličtiny, kulaté stoly či předsta-
vení publikace,“ přiblížil Roman Křivánek, 
ředitel Vysočina Education, aktivity, které 
bude Partnerské centrum připravovat. 

text: Milan Pilař  foto: archiv Vysočina Education

Evropský Program celoživotního 
učení – Partnerství Comenius 
Regio podpoří v následujících 
dvou letech sdílení a výměnu 
zkušeností ve školství mezi Krajem 
Vysočina, finským městem Tampere 
a francouzským partnerským 
regionem Champagne-Ardenne.

Náklady na realizaci dvou projektů, kte-
ré mají pomoci úřadům s působností 
ve školním vzdělávání, školám a dalším 
organizacím spolupracovat na tématech 
společného zájmu, hradí z 85 % Evrop-
ská unie.

Už nyní je pevně dán program pláno-
vaných konferencí a seminářů, které při-
vedou na Vysočinu učitele a odborníky 
z oblasti školství jak z Francie, tak z Fin-
ska. Smyslem těchto projektů je rozvoj 
dlouhodobé spolupráce a sdílení dobré 
praxe mezi školami, nikoli přímé zapojení 
studentů.  „Projekty jsou nejen příležitos-
tí pro naše zástupce škol, kteří mají mož-
nost v rámci projektů diskutovat mnohé 
otázky se zahraničními partnery, ale také 

vycestovat a prohlédnout si školy v zahra-
ničí. Od setkávání škol si slibujeme i navá-
zání partnerských vztahů mezi školami,“ 
uvádí Martin Hyský (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina. 

Tématy projektů jsou otázky efektivního 
řízení škol a spolupráce škol a firem. Pro-
jekt Efektivní řízení škol s městem Tampe-
re se zaměří na zefektivnění řídících me-
chanismů na školách. Na druhou stranu 
projekt Škola a firma ruku v ruce z part-
nerským regionem Champagne-Ardenne 
je ambiciózní v oblasti kariérového pora-
denství, metod volby povolání a předsta-
vení nových nástrojů hodnocení a koope-
race škol a firem. 

text: Martina Richtová Tomšů

Pozvěte rakouské 
přátele na Vysočinu
Vysočina Tourism vydala v rámci přes-
hraničního projektu Newmarkets dva 
materiály, které mají oslovit rakouské-
ho turistu a nabídnout mu zajímavé 
tipy na návštěvu Vysočiny. Dvojjazyč-
ná publikace Na skok k sousedům zve 
k návštěvě UNESCO památek, k prožití 
středověkého víkendu na vybraných 
hradech, ale nezapomíná ani na adre-
nalinové vyžití. Brožura nazvaná Při-
jeď příště, přijeď znovu má rakouským 
návštěvníkům přiblížit ucelenější nabíd-
ku festivalů, koncertů, společenských 
a historických slavností nebo oblíbe-
ných sportovních akcí. „Materiály, 
na kterých s Vysočinou spolupracovala 
také centrála cestovního ruchu Dolního 
Rakouska, jsou k dispozici na veletrzích 
nebo na vyžádání u pracovníků Vyso-
čina Tourism,“ upřesnil Tomáš Škaryd 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast 
kultury a cestovního ruchu.

text: Tomáš Čihák

Krajské hrady Vysočiny 
stále lákají návštěvníky
Více než šedesát tisíc 
návštěvníků zavítalo 
během turistické sezony 
na dva hrady v majetku 
Kraje Vysočina, hrad 
Roštejn a Kámen.
Setkat se mohli s celou řadou doprovod-
ných akcí. Roštejn hostil tři nové výstavy 
– dřevořezby Jindřicha Hellera a fotogra-
fie jeho syna Jiřího, papírové modely hradů 
a zámků Ivana Zadražila, kostýmy ke hře 
Sen noci svatojánské z tvorby studentů 
SUPŠ Helenín, novinkou je také změna 
expozice v Botanickém sále.

Na hradě Kámen se mimo jiné konal 
v létě druhý ročník Poháru motorových 
dvoukolek z let 1897–1918, jednalo se 
o mezinárodní setkání majitelů historic-
kých jednostopých vozidel, na hrad dora-
zily desítky starých motocyklů. Novinkou 
byla instalace restaurované unikátní Sva-
tební korouhve korunního prince Rudolfa 
a Štěpánky Belgické z roku 1881.

Také na příští sezonu připravují na obou 
hradech novinky. Na Roštejně plánují 

na jaro instalaci putovní výstavy kostý-
mů z filmových pohádek s doprovodnými 
akcemi a speciálním průvodcovským slo-
vem na trase B tvořené dlouhou chodbou 

Malého ochozu, oratoří renesanční kaple 
a Velkým ochozem.

Více na www.rostejn.wz.cz a www.hradkamen.cz 

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Zájem turistů o Vysočinu vzrůstá, do regionu jich vloni přijelo víc
Na Vysočině přenocovalo letos 
v létě 134 376 turistů, což je o 7,2 
procenta více než ve stejné době 
loni. Mezi kraji to byl třetí nejvyš-
ší procentuální nárůst. K oživení 
turistického ruchu na Vysočině 
pomohli v létě hlavně tuzemští 
rekreanti. Letní pobyty si v kraji 
prodloužili domácí i zahraniční 
hosté, kteří na Vysočině strávili 
celkem 461 178 nocí od června 
do konce září. Zájem o Vysočinu 
stoupá od začátku tohoto roku. 

„Stejně jako v minulých letech 
představují drtivou část klien-
tely tuzemští hosté, na které se 
také v nabídce turistických akti-
vit přednostně zaměřujeme. Ci-
zinci se na celkovém počtu uby-
tovaných podíleli 14 procenty,“ 
uzavřel pozitivní bilancování 
podložené čerstvými údaji Čes-
kého statistického úřadu ředitel 
Vysočina Tourism Tomáš Čihák.
  text: Jitka Svatošová

foto: archiv Kraje Vysočina

Vyhlášeny výsledky pivní 
soutěže za rok 2011
Nejlepší pivo, pivovar i pivovarskou 
osobnost znají příznivci piva už od za-
čátku listopadu. Sdružení přátel piva 
vyhlásilo 2. listopadu v pivovarské re-
stauraci pivovaru Jihlava tradiční ceny. 
Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší 
piva, pivovary a pivovarské osobnos-
ti roku je nejstarší novodobá sou-
těž na českém pivním trhu – s tradicí 
od roku 1990.

Ve dvoukolovém systému, který spojil 
jak anketní, tak degustační část soutě-
že, získal Bernard s čistou hlavou Jantar 
první cenu v kategorii Nealkoholické 
pivo roku. Vítěznou desítku si odnesl 
pivovar Krušovice, v závěsu za ním se 
držel Chotěboř Originál. O stupeň výš 
zvítězil Ježek 11°. Královskou kategorii 
Dvanáctka roku obsadil na prvním mís-
tě Svijanský Rytíř.

Pivovarem roku na Vysočině se stal 
Rodinný pivovar Bernard a Ivan Chra-
mosil z Pivovaru U Fleků se stal Sládkem 
roku. Všichni vítězové jednotlivých kate-
gorií se podle systému soutěže vyznačují 
kombinací oblíbenosti a kvality.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv Kraje Vysočina

Od ledna si můžeme 
vybrat ze dvou typů 
občanských průkazů
Dvě varianty občanských průkazů a ko-
nec jejich vydávání na matrice, to jsou 
změny, které přináší novela zákona plat-
ná od 1. ledna 2012. Od tohoto data si 
občané mohou vybrat, zda chtějí zhoto-
vit občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji a kontaktním elektronickým čipem, 
nebo občanský průkaz jen se strojo-
vě čitelnými údaji. Průkaz bez strojově 
čitelných údajů bude možné dostat jen 
v zákonem stanovených případech. Mění 
se i možnost podávání žádostí. Nyní lze 
žádat u kteréhokoli obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností či u matričního 
úřadu, od příštího roku už u matričního 
úřadu nebude možné zažádat o vydání 
nového typu občanského průkazu. Ma-
triky budou určené pouze pro ohlášení 
ztráty občanského průkazu, jeho odci-
zení, poškození nebo zničení a násled-
né vydání potvrzení. Jejich pravomocí 
bude také úschova občanského průkazu 
po dobu dlouhodobého pobytu občana 
v zahraničí. Kvůli zavedení nového sys-
tému přijímají matriky žádosti o vydání 
občanky do 30. listopadu a obecní úřady 
s rozšířenou působností do 14. prosince 
letošního roku. text: Lucie Pátková

Hitem podzimu  
je rozpočet

S podzimem přichá-
zejí nejen plískani-
ce, mlhy a krátící se 
denní čas. V mnoha 
organizacích v této 
době finišuje přípra-
va rozpočtu příštího 

roku. Tento rituál se opakuje se želez-
nou pravidelností a mnohdy je velkým 
jablkem sváru. Rozpočty obcí, měst 
a krajů jsou specifické tím, že se jedná 
o veřejnoprávní korporace, které jsou 
závislé na příjmu z daní a hospodářské 
činnosti. Rozpočet musí být  předlo-
žen ke schválení kolektivnímu orgá-
nu a musí se najít shoda ve výdajích. 
Mnohdy ke shodě nedojde a potom se 
pracuje v rozpočtovém provizoriu, což 
činnost částečně paralyzuje.

To se ovšem netýká Kraje Vysočina. 
Zastupitelé dosud vždy našli dosta-
tek vůle k řádnému přijetí rozpočtu. 
Projednávání má svůj postup a vše 
se rozebírá v celém politickém spek-
tru. Jsem moc rád, že jsem členem 
orgánu, který je ve svém rozhodování 
odpovědný. Odpovědnost se projevuje 
zejména v opatrném plánování příjmů 
a výdajů financí. Především se podrob-
ně zamýšlíme nad příjmovou stránkou, 
která velmi ovlivňuje stránku výdajů. 
V dnešní daňově značně nevyzpyta-
telné době je to téměř věštění. Ekono-
mika na základě předpokladů nedává 
tradiční jistoty daňového výběru a jeho 
dalšího rozdělení. Jak se zachovají fir-
my a domácnosti příští rok? Nebudou 
se předzásobovat? Nezvýší se neza-
městnanost? Co přinese omezení soci-
álních dávek? Pokud se omezí spotře-
ba, bude daňový výběr velmi ohrožený. 
Krajský rozpočet počítá s pesimistickou 
variantou a je stavěný na hladinu roku 
2006. Péče o potřeby kraje je zabez-
pečena. Pro pokračování v evropských 
projektech je zajištěno spolufinanco-
vání a připravují se i některé investiční 
akce pro příspěvkové organizace. Kraje 
a obce nejsou v České republice před-
luženy a vrásky nám musí dělat hos-
podaření státu jako takového. Státní 
dluh nabývá gigantických rozměrů a já 
si nejvíce přeji, aby tyto dluhy nebyly 
přenášeny na obce a kraje.

Karel Pačiska 

krajský zastupitel za ČSSD

Senioři z Proseče 
u Pošné našli nové 
přátele v Polsku
Domov důchodců v Proseči u Pošné 
spolupracuje s podobným zařízením 
v polském Těšíně – Powiatovym Domem 
Pomocy spolecznej Pogodna jesień. 
Spolupráce má formu návštěv klientů 
domovů při kulturních akcích a výměn-
ných stáží pracovníků. Jak pro klienty, 
tak pro zaměstnance na různých pra-
covních úrovních je velmi zajímavé 
a inspirující srovnání podmínek života 
a práce v tom kterém domově.

„Při poslední návštěvě v polském 
Těšíně se zástupci domova v Proseči 
dohodli na spolupráci s dalším polským 
domovem z Těšína – Domem Spokoj-
nej Starości z ulice Mickiewicza. Podpis 
dohody proběhl při příležitosti verni-
sáže výstavy výrobků klientů Domova 
důchodců z Proseče u Pošné, kterou zde 
nainstalovaly pracovnice volnočasových 
aktivit seniorů našeho domova,“ uvedla 
Helena Marešová, sociální pracovnice 
prosečského domova.

„Jsem velice rád, že domovy pro 
seniory v Kraji Vysočina navazují spo-
lupráci se svými zahraničními partnery. 
Vede to k širšímu poznání nových me-
tod v péči o seniory, ale také k rozvoji 
osobních kontaktů, které jsou velmi 
cenné pro další fungování mezinárod-
ní spolupráce. V současné době jsou 
tyto projekty podepřeny konkrétními 
projekty, jako například vzděláváním 
sociálních pracovníků, ale i výměnami 
konkrétních společenských akcí,“ do-
dal Petr Krčál (ČSSD), radní pro oblast 
sociálních věcí.

text: Milan Pilař

Hrad Kámen.

Partnerství s British Council umožní pracovníkům Vysočina Education nabízet nové aktivity 
pro školy z Vysočiny.
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Rodištěm zakladatele slavné škrdlovické sklárny Emanuela Beránka je Krucemburk, obec s dnes asi 1600 obyvateli. Málokteré sídlo této velikosti je spojeno s tolika významnými osobnostmi. Například malíř Jan Zrzavý, pro kterého byl 
Krucemburk oblíbeným motivem, (viz tajenka) u kostela, akademický malíř Jiří Binka, sochař Jan Štursa, Vincenc Makovský či architekt Josef Gočár – galerie významných osobností má přes 50 položek. Krucemburku, po válce přejmeno-
vanému na Křížovou, v roce 1993 vrátil výsledek referenda obyvatel jeho původní název.

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje 
Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Znění minulé tajenky: ...ampérmetr... ... rozvaděč s měřicími přístroji.  Dva vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Jiří Kuřec z Velkého Meziříčí a Václav Tulach ze Ždírce nad Doubravou. Blahopřejeme.

Cizí kuchyně před českou vánoční
V předvánočním čase je vše hodně hek-
tické a jednoduché jídlo, které nám ušetří 
čas, není vůbec k zahození. Právě proto 
si uvaříme italské zapečené lasagne se 
špenátem.

Na lasagne si připravíme 16 plátků 
lasagní, dvě lžíce olivového oleje, čty-
ři stroužky drceného česneku, cibuli, 
250 ml smetany ke šlehání, 800 gramů 
špenátu, špetku muškátového oříšku, 
sůl, pepř, lžičku sušeného oregana,  
100 g nastrouhaného sýra, 100 g bílého 
jogurtu, 30 g rozpuštěného másla a balí-
ček mozzarelly.

Lasagne si předvaříme v osolené 
vodě. Na oleji zpěníme česnek a cibuli, 
zalijeme smetanou, uvedeme do varu 
a vaříme, až smetana zhoustne. Připra-
víme si špenát a vmícháme do smetany. 

Čerstvý spaříme horkou vodou a nase-
káme na hrubo, mražený dáme rovnou 
do smetany a necháme rozpustit. Vše 
osolíme, okořeníme a nakonec vmíchá-
me sýr, jogurt a odstavíme. Zapékací 
misku vymažeme olejem, na dno dáme 
vrstvu uvařených lasagní, překryjeme 
třetinou špenátové směsi a střídavě 
vrstvíme. Poslední vrstvu tvoří lasagne, 
které pokapeme rozpuštěným máslem 
a poklademe plátky mozzarelly. Pečeme 
na 180 °C asi půl hodiny, než vznikne 
zlatá kůrčička. Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchy-
ni a máte svůj oblíbený recept, o který 
byste se chtěli podělit, stačí nám ho za-
slat. Nejlepší recepty otiskneme a autora 
oceníme.

text a foto: Monika Fiedlerová

receptStály Baby u vesnice…

Renesance sklářské slávy
Studánky jsou klenotem Vysočiny, 
neznámější je Zázračná studánka u Křemešníku

Každý turista jistě 
nejednou zatouží vyhnout 
se území s vysokou 
návštěvností protkanému 
sítí turistických značek 
a objevit kout, kde může 
strávit chvíle o samotě, 
nikým a ničím nerušený, 
a pozorovat přírodu.
K takovým „kochacím“ místům bezespo-
ru patří nedávno vyhlášená přírodní rezer-
vace Velká skála u Lhánic.

Toto území leží „ve stínu“ mnohem 
známější přírodní rezervace – Mohelen-
ské hadcové stepi, která je odtud vzdálena 
vzdušnou čarou necelé tři kilometry. Také 
díky tomu zůstává toto místo s krásnými 
přírodními scenériemi běžným návštěvní-
kům utajeno.

Nachází se na levém, jižně orientova-
ném břehu řeky Jihlavy asi 2,5 až 5,5 km 
jihovýchodně od Mohelna. Řeka zde vy-
tvořila hluboce zaříznuté údolí s množ-
stvím skalních stěn a věží. Ty vzdáleně 
připomínají mohutné severoamerické 
konkurenty. Skály vyrůstají ze suťových 
polí a mezi místními horolezci jsou zná-
my jako Baby. Horolezecké výstupy jsou 
zde povoleny jen na některých skalních 

útvarech (Mařenka, Velká Baba, Sluneč-
ní skála a Malá Baba). Důvodem omezení 
je ochrana rostlinných a živočišných spo-
lečenstev, kvůli nimž zde byla v roce 2000 
zřízena rezervace. K významným druhům 
zdejší květeny patří zejména ostřice níz-
ká, brambořík nachový, křivatec maličký,  
třemdava bílá, bažanka vejčitá a další. 
Tichý návštěvník může pozorovat celou 
řadu pozoruhodných živočichů, napří-
klad čápa černého, ostříže lesního, včelo-
jeda lesního, zástupce šplhavců a pěvců.

Ke skalním vyhlídkám se dostaneme 
nejlépe ze Lhánic. Auto necháme stát 
na východní straně obce, kde končí sil-
nice, odbočíme na pěšinu vedoucí jižním 
směrem podél lesa, až narazíme na červe-
nou značku, po které se dáme lesem do-
leva a asi po půl kilometru můžeme za-
hlédnout vrcholky skal. Strmé svahy zde 
vybízejí k opatrnosti, kterou není radno 
podceňovat. Zde si již můžeme odpoči-
nout a vychutnávat panoramata!

text a foto: Petr Novák

Emanuel Beránek 
* 22. 11. 1899 Krucemburk 
† 1. 1. 1973 Polevsko u N. Boru

Emanuel Beránek se narodil v Krucem-
burku jako jeden ze čtyř synů c. a k. ces-
táře. Otec dostal na starost úsek cesty 
do Škrdlovic, kde získal pozemek, a tak se 
rodina stěhovala. Když se narodil 22. 11. 
1899 Emanuel, sudičky mu přiřkly pest-
rý osud. Jako třináctiletý poprvé navštívil 
starou sklárnu v Herálci a od té doby pod-
lehl fascinaci sklem. Odešel se učit sklá-
řem do Bernsdorfu v Horní Lužici a odtud 
pak odešel na Novoborsko, kde pracoval 
v huti v Polevsku.

Oženil se, ale nad novou domovinou 
se začaly stahovat mraky. Přišel Mnichov 
a nezbývalo než se stěhovat zpět na Vysoči-
nu. To byl i osud jeho bratrů, a tak se spojil 
s bratrem Jindřichem, aby ve Škrdlovicích 
u Žďáru nad Sázavou založil na otcově po-
zemku novou sklářskou huť, kde začali tavit 
v roce 1941. Nebyl to podnik nejmodernější 

ani největší, tavilo se pomocí bukového 
dřeva, ale tomu Emanuel přizpůsobil i vý-
robu. Navázal na staletou tradici skláren 
v horním Posázaví. S nevšedním důvtipem 
dokázal z nedostatku udělat 
přednost. Svou inspiraci hle-
dal v antickém skle a s tím také 
slavil první obchodní úspěchy, 
hlavně v Dánsku a v Řecku. 
Zaměřil se na hutně zpraco-
vanou sklovinu s množstvím 
bublinek. Slibně se rozvíjejí-
címu záměru však křížila ces-
ty válka a výrobě, která potře-
bovala strategické suroviny, 
Němci samozřejmě nepřáli. Za války se při 
tavbách používala k dosažení příznivější 
teploty ke smrkovému dřevu i rašelina.

Po Únoru došlo i na tuto sklárnu 
a po znárodnění byla začleněna nejpr-
ve do komunálního podniku Jihlava, 
pak do Ústředí lidové umělecké výroby 
(ÚLUV) a později Ústředí uměleckých 
řemesel. Specifická výroba tvarování hut-
ního skla přímo u pece vyžaduje zcela 

mimořádnou spolupráci sklářů s výtvarní-
ky a tak díky dokonalé znalosti této tech-
nologie mohl Emanuelův syn Jan Beránek  
(* 20. 11. 1933 v Polevsku u Nového 

Boru) působit v podniku jako 
vedoucí dílny. Jeho bratr Jind-
ra (*1927) pracoval ve sklárně 
v Chřibské a v roce 1969 emi-
groval do Rakouska. V měs-
tečku Bad Tatzmanndorf si 
postavil dům a sklářskou pec, 
kde také pokračuje rodinná 
tradice v dalších generacích.

U sklářské pece se vystří-
dala celá plejáda předních 

sklářských výtvarníků – Stanislav Liben-
ský, František Vízner, Jan Exnar, Pavel 
Hlava, René Roubíček a další, kteří šíři-
li a dodnes šíří jeho slávu do celého svě-
ta. Nyní vede huť ve Škrdlovicích Ema- 
nuelův vnuk Vlastimil (* 3. 7. 1969 v Novém 
Městě na Moravě). Kdo dokáže odhadnout, 
kolik lásky, vytrvalosti a zaujetí je potřeba 
k tomu, aby zatím tři generace mohly praco-
vat se sklem? text: Luboš Göbl  foto: internet

Stovky studánek najdeme na Vysoči-
ně, řada z nich je neznámá, některé měly 
štěstí a lidé je udržují. Postupně se s nimi 
seznámíme, pokud některé znáte, napiš-
te nám.

Jednou z nejznámějších studánek 
na Vysočině je Zázračná studánka na Kře-
mešníku u Pelhřimova. Periodický pra-
men, vytékající pod kapličkou jen po ur-
čitou část roku, je znám léčivými účinky 
na všechny nemoci už několik století.

Při epidemii cholery v roce 1832 
k němu putovalo až 60 000 poutníků. Do-
loženo je zde mnoho zázračných uzdrave-
ní, ale zda je skutečně voda léčivá si musí 
ověřit každý sám. Říká se, že voda začíná 
téct kolem Vánoc a přestává v čase pouti 
na Křemešníku na svátek Nejsvětější Tro-
jice, ale tato informace není přesná. Voda 
začíná téct každý rok v jiném období 
a teče po různou dobu, někdy i několikrát 
v roce. text a foto: Pavel Koubek

GPS souřadnice: 49°6‘1.021“N, 16°13‘34.606“E

Zázračná studánka u Křemešníku otevírá
seriál, v němž představíme studánky Vysočiny.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--11--2011.html
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Pražský kulinářský institut v čele s Romanem 
Vaňkem a  ve  spolupráci s  šéfkuchaři 
Zdeňkem Marcínem, Václavem Fričem 
a  vynikajícím pekařem Martinem Hanusem 
vytvořil precizního moderně zpracovaného 
průvodce českou klasikou – POKLADY 
KLASICKÉ ČESKÉ KUCHYNĚ aneb 
jak to ta babička tenkrát vařila...  
– který obsahuje přes 160 receptů české 
kuchyně.

Na 192 stranách najdete mnoho postupových 
fotek a  užitečných rad, které vás krok 
za  krokem navedou, jak spravně pokrmy 
dokončit.

„V  této kuchařské knize naleznete opravdu 
dobře popsané recepty klasické poctivé 
české kuchyně. Doufám, že nás naučí si 
našich klasických receptů vážit, i je vařit.“
 KAREL SCHWARZENBERG

�•��Profesionálně�vybavené�
kulinářské�studio,�včetně�
multimediálně�vybavené�třídy�
v prvním�patře

�•��Kurzy�vaření�pro�amatéry,� 
milovníky�dobrého�jídla,�ale�
i pro�profesionály

•��Představujeme�klasickou�gas-
tronomii�přístupným� 
způsobem

•��Lektory�Pražského�kulinář-
ského�institutu�jsou�přední�
čeští�a zahraniční�šéfkuchaři�
a odborníci

•��Navazujeme�na tradici� 
kuchařských�kurzů�první�
republiky

•��Řada�kurzů�je�určena� 
naprostým�začátečníkům

•��Vracíme�na výsluní�tradiční� 
českou�kuchyni

•��Informujeme�o moderních� 
trendech�světové� 
gastronomie

•��Nabízíme�více�než�180�druhů�
kurzů�vaření

•��Pořádáme�firemní�kulinářské�
večery

Pražský kulinářský institut

V Prodeji�od 18.�listopadu�2011�na pultech�vašich�knihkupectví, 
prodejnách�Datart�a na www.prakulshop.cz
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Roastbeef pečte s vpichovým teploměrem. Aby byl 
dokonale růžový, střed masa nesmí přesáhnout 58 °C. 

Máslem se roastbeef potírá, aby maso mělo lepší chuť.

Maso musíte nechat odpočinout, kdybyste to neudělali 
a ihned po vyndání z trouby maso nakrájeli, vyteče z něj 
veškerá šťáva a maso bude suché a tuhé.

Roastbeef můžete podávat i studený, v tom případě jej 
po vytažení z trouby nepotírejte máslem. Přendejte ho 
na mřížku a rovnoměrně jej zatěžkejte prkýnkem, na které 
postavíte třeba sklenici s vodou. Roastbeef tak dostane 
pěkný tvar. Vychladlý roastbeef zbavte kuchyňského 
provázku a nakrájejte na tenké plátky.

68

pro 4–6 osob

Roastbeef s remuládou 

Suroviny na roastbeef:
1,5 kg nízkého roštěnce
čerstvě nahrubo drcený pepř
3 lžíce hořčice
100 ml worcesterské omáčky
sůl
100 ml rostlinného oleje na smažení

2 lžíce másla

Suroviny na remuládu:
4 vrchovaté lžíce majonézy (220 g)
čerstvě mletý pepř
1 lžíce nasekaných kaparů

šťáva z poloviny citronu
1 menší stonek jarní cibulky
2 středně velké nakládané okurky 
nastrouhané najemno
sůl

Postup na roastbeef: Roštenec očistíme, odblaníme 
a svážeme kuchyňským motouzem, aby dostal tvar válečku. 
Vydatně osolíme, opepříme, potřeme hořčicí a vše do masa 
důkladně vmasírujeme. Maso pokapeme worcestrem. 
Takto namarinovaný roštěnec necháme odležet přes noc 
v lednici. Několikrát otočíme. Roštěnec vyndáme a necháme 

hodinu odpočinout při pokojové teplotě. Do rozpálené pánve 
vlijeme olej a maso v něm zprudka opečeme ze všech 
stran dohněda. Přendáme ho na plech, dáme do trouby 
rozehřáté na 180 °C a pečeme 35 minut. Hotový roastbeef 
vyndáme z trouby, odstraníme provázek a ihned jej potřeme 
rozpuštěným máslem. Necháme na plechu 10 minut 
odpočinout. Roastbeef nakrájíme na tenké plátky a podáváme 
s vařeným bramborem a remuládou nebo tatarskou 
omáčkou.

Postup na remuládu: Na remuládu smícháme všechny 
suroviny a necháme alespoň 2 hodiny v lednici odpočinout.

Roštěnec nejprve zprudka ze všech stran opečeme na pánvi.

Roštěnku důkladně očistíme...

... a potravinářským provázkem maso svážeme.

Takto vypadá správně připravené maso na roastbeef.

Postup na chřest: Bílý chřest oloupeme a odřízneme 
dřevnatý konec. Zelený chřest neloupeme, jen z jeho stonků 
očistíme pupeny. Chřest svážeme po částech kuchyňským 
provázkem. Zelený chřest svážeme zvlášť. V užším hrnci, 
do kterého se akorát vejdou nastojato svazky chřestu, 
přivedeme k varu vodu s cukrem a solí. Do hrnce postavíme 
chřest, zelený vaříme 5 minut, bílý 10 minut. Uvařený chřest 
rozvážeme a rozdělíme na předehřáté talíře.

Postup na omáčku: V rendlíku na mírném ohni rozehřejeme 
máslo. Do druhého rendlíku nalijeme víno, přidáme žloutky, 
osolíme je a metličkou šleháme do pěny. Rendlík postavíme 
na mírný plamen a nepřestáváme šlehat. Pokud by se 
omáčka začala hodně ohřívat, sundáme rendlík z plotny 
a chvíli šleháme vedle. Tím se rendlík částečně ochladí 
a omáčka se nesrazí. Poté jej zas vrátíme na oheň. Šleháme, 
dokud se žloutky nezvednou do pěny a nevytvoří hustou 
omáčku. Sundáme z plotny a zašleháme velmi pomalu 
a postupně horké máslo. Nakonec omáčku dochutíme pár 
kapkami citronu a solí.

Chřest přelijeme částí holandské omáčky. Zbytek omáčky 
podáváme v misce nebo omáčníku zvlášť.

Podáváme s vařeným bramborem nebo bílou vekou. 

 141140

pro 4–6 osob

Chřest s holandskou omáčkou

Suroviny na chřest: 
1a ½ kg bílého chřestu
½ kg zeleného chřestu
2 l vody
6 lžic cukru

1 lžíce soli

Suroviny na holandskou omáčku: 
4 žloutky

200 ml bílého vína
špetka soli
100 g másla 
pár kapek citronu na dochucení

BABIČČINY RADY

Chřest oloupejte škrabkou na chřest nebo škrabkou 
na brambory. Loupejte od hlavičky dolů. 

Dřevnatou část můžete i odlomit, stačí chřest jen pořádně 
ohnout a stonek se zlomí tam, kde dřevnatá část začíná. 
Dřevnaté konce nevyhazujte, můžete je použít na polévku 
nebo do vývaru. 

Čerstvý chřest je plný vody. Čerstvost poznáte podle 
toho, že při tření o sebe stonky vržou.

Při vaření chřestu by měly být ve vodě ponořené jen 
stonky, hlavičky by měly koukat z vody ven. Pokud jsou 
ponořené, vodu trochu slijte. Na poslední minutu varu 
ponořte i hlavičky. 

Část vína můžete v holandské omáčce nahradit vývarem 
z chřestu. V tom případě nezapomeňte omáčku dochutit 
trochou citronové šťávy. 

Pokud děláte holandskou omáčku poprvé, šlehejte vejce 
s vínem v misce posazené na hrnec s vroucí vodou (dno 
misky se nesmí dotýkat vody!), omáčku tak nesrazíte. 

Ideální je použít plochou metličku, která přilne ke dnu 
misky a lépe tak omáčku vyšlehá.

Mladý zelený chřest zbavíme pouze oček.

Zatímco bílý chřest musíme řádně oloupat celý.

Rohlíky
Postup: Každý bochánek rozválíme na kruhovou placku 
tlustou zhruba 3 mm a rozdělíme jako pizzu na 8 stejných dílů. 
Z jednotlivých trojúhelníků stáčíme rohlíky, od kraje ke špičce. 
Rohlík ještě trochu rukama zaválíme, aby se těsto pěkně 
spojilo a při kynutí a pečení se rohlík nerozevíral, a také aby se 
rohlík trochu natáhl. Rohlíky skládáme na plech, můžeme je 
nechat rovné nebo vytvarovat do oblouku. Přikryjeme utěrkou 
nebo fólií a necháme cca 45 minut kynout. 

Po nakynutí potřeme vodou a posypeme mákem nebo 
směsí hrubé soli a kmínu (v poměru 1 : 1). Pečeme 11 minut 
v troubě vyhřáté na 230 °C, do které jsme při nahřívání 
postavili hrnek s vodou tak, aby se rohlíky pekly ve vlhkém 
prostředí (v páře).

Housky
Postup: Z každého bochánku vyválíme váleček a rozdělíme 
ho na 8 stejných dílů. Každý znova vyválíme a rozdělíme na tři 
prameny. Z nich upleteme houstičky. Pleteme od středu 
nejdříve k sobě, poté housku převrátíme a dopleteme. Tak 
nám vznikne rovnoměrný tvar. Přikryjeme utěrkou nebo fólií 
a necháme 45 minut kynout. 

Po nakynutí potřeme vodou a posypeme mákem, 
sezamovými semínky nebo směsí hrubé soli a kmínu 
(v poměru 1 : 1). Pečeme 11 minut v troubě vyhřáté na 
230 °C, do které jsme při nahřívání postavili hrnek s vodou 
tak, aby se housky pekly ve vlhkém prostředí (v páře).

Bulky
Postup: Z každého bochánku vyválíme váleček a rozdělíme 
ho na 8 dílů. Každý skulíme do bochánku a dokončíme 
stejně jako rohlíky nebo houstičky, tedy necháme je přikryté 
vykynout, potřeme vodou, posypeme a upečeme.

Domácí slané pečivo
Suroviny:
500 g hladké mouky
50 g sádla

12 g soli, ½ kostky droždí (20 g)
275 ml mléka

Na dokončení:
hrubá sůl, kmín, mák
sezamová semínka

Postup: Všechny suroviny dáme do mísy a vypracujeme 
hladké těsto. Robotu to na nižší otáčky bude trvat zhruba 
deset minut, v ruce to potrvá o něco déle (aby vám to šlo 
lépe od ruky, přilijte o 30 ml mléka navíc). 

Těsto dáme na vál a rozdělíme ho na 4 stejné díly (o váze 
cca 215 g). Každý díl skulíme do bochánku a necháme 
na teplém místě 20 minut vyzrát (odpočinout) pod utěrkou 
nebo pod potravinářskou fólií. 

BABIČČINY RADY

Těsto je lepší přikrývat fólií, protože pod ní neoschne, 
zapaří se a bude vláčnější. Nezapomeňte ho ale trochu 
poprášit moukou, aby se na něj fólie nepřilepila.

Rohlíky, housky či bulky můžete nechat kynout i v troubě 
vyhřáté jen na 35 °C, do které zároveň postavte hrnek 
s vodou.

Těsto je lepší přikrývat fólií, protože pod ní neoschne, 

 187186

www.prakul.cz

Suchdolská�85/14
Praha�6,�160 00

Email:�kontakt@prakul.cz
Telefon:�+420�220 511 352
Mobil:��+420�775 441 129

399 Kč

DÁRKOVÉ POUKAZYna kurzy se skvělými 
šéfkuchaři a znalci oboru 

v prodeji nawww.prakul.cz
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VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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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

 

PŮJČKY
 

volejte si o své peníze 
zdarma 800 707 770

Více informací na tel: 777 479 082
PŘIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY! 

Rychlé a solidní nebankoVní

www.potrebuji-penize.cz
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Gymnázium,  St řední  odborná  škola  a  Vyšš í  odborná  škola  Ledeč nad Sázavou
Realizujeme projekt CZ 1.07/3.2.09/01.0004

 

   

 
 

 

 
 

Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání
Vytvořené vzdělávací kurzy:  

 
 

 

Jak začít podnikat?
Jak hravě zvládnout evidenci?
Jak posoudit finanční situaci podnikatele?

 

 

 
Žákům ZŠ nabízíme obory
Maturitní:
Strojírenství
Informační technologie a ekonomika
Gymnázium - čtyřleté a osmileté

Učební:
Strojní mechanik
Nástrojař

Další možnosti vzdělávání:
Dálkové studium na SOŠ
Denní studium na VOŠ
Kurzy pro dospělé v sobotu

www.gvi.cz
tel.: 731 612 316

„Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina“
  Na začátku letošního roku odstartoval v Kraji Vysočina projekt  

„Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina“.

   Tento projekt, který realizuje společnost EFEKT PLUS s.r.o. v rámci globálního grantu s názvem „Podpora nabídky dalšího 
vzdělávání v Kraji Vysočina“, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je prvním a unikátním pro-

jektem, přinášejícím nový pohled na ucelené vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Cílem aktivity je vytvoření komplex-
ního a funkčního systému dalšího vzdělávání ve zdravotnictví Kraje Vysočina. Kraj reflektuje požadavky na vysokou úroveň 

znalostí zdravotnického personálu s nutností neustálého zvyšování kvalifikace, aniž by v současné době byly vytvořeny 
organizační základy pro koncepční naplňování tohoto požadavku a tak se stalo řešení tohoto stavu hlavním důvodem 

k realizaci projektu.

   Kraj Vysočina je v této fázi prvním regionem, který pochopil nutnost existence takto vytvořeného systému a připravil všechny 
podmínky pro jeho realizaci včetně konečných výstupů do každodenní praxe. Smysl projektu je tedy i ve vytvoření podmínek 

k podpoře nabídky dalšího vzdělávání, zvýšení kompetencí v souladu s požadavky EU a vytvoření podmínek pro konkurenceschop-
nost pracovníků na evropském trhu práce.

   Cílovou skupinou jsou zaměstnanci zdravotnických zařízení Kraje Vysočina (Nemocnice Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Nové Město 
na Moravě, Pelhřimov a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina).  

„Jsme pevně přesvědčeni, že vytváříme nástroj, který se stane účinným pomocníkem pro pracovníky ve zdravotnictví. V konečném 
důsledku přispěje ke zkvalitnění zdravotní péče a také k celkové spokojenosti klientů zdravotnických zařízení v Kraji Vysočina,“ 

zhodnotil aktivitu Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. 
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CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 326 901 411, info@ciur.cz, www.ciur.cz  
PATRY s.r.o., Hodická 1321/18, 589 01 Třešť, tel.: 608 889 716, info@patry.cz, www.patry.cz
Krůta Pelhřimov s.r.o., Hrnčířská 889, 393 01 Pelhřimov, tel.: 603 733 753, info@jankruta.cz, www.jankruta.cz
Roman Kafka, Hornická 974, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 734 475 143, k-v@unet.cz, www.izolace-kafka.cz

Více informací o produktu
naleznete na stránkách:

www.climatizer.cz

inzerat-clima-partneri.indd   1 9.3.2011   16:48:05

Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/32 – 68 x 49 mm 

za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz

Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu  
H – 1/16 – 68 x 102 mm 

za 13 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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Havlíčkobrodský 
Fanatic kraloval 
u protinožců
Čtyři týmy havlíčkobrodského SFC Fa-
natic se na konci října zúčastnily v aus-
tralském městě Gold Coast mistrovství 
světa v aerobiku a fitness. Děvčata pod 
vedením trenéra Roberta Mrkvičky se 
na Vysočinu nakonec vrátila se čtyř-
mi medailemi. Zlato v nejsledovaněj-
ší kategorii dospělých vybojoval letos 
suverénní tým OxyFan, ve kterém cvičí 
čtyři Broďačky a čtyři dívky z Oxygenu 
Příbram. Dařilo se i kadetkám, které 
ve step aerobiku skončily druhé. Junior-
ský tým s Markem Šotolou získal bronz, 
sám Marek si ještě v kategorii párů 
společně s Danielou Urbářovou pověsil 
na krk stříbrnou medaili.

„Jsme rádi, že jsme mezi světovou 
konkurencí dokázali vybojovat cen-
né kovy, všechny naše týmy se vrátily 
s medailí a to je obrovský úspěch. Hol-
ky z OxyFanu měly úžasnou sezonu, 
ve které ani jednou neprohrály, a jsem 
moc rád, že ji korunovaly titulem mistryň 
světa,“ nešetřil chválou na své svěřence 
trenér Robert Mrkvička. text: Ondřej Rázl

Štěpán Seidl reprezentoval 
na šachové olympiádě 
Štěpán Seidl z Gambitu Jihlava, aktuálně 
pátý hráč českého žebříčku do šestnácti 
let, se účastnil od 24. do 31. října v hor-
ském středisku Izmitu nedaleko turecké-
ho Istanbulu Šachové olympiády mládeže 
2011 v Turecku. Šest zápasových vítězství 
a čtyři porážky sice nakonec na umístění 
na výsluní nestačily, ale Štěpán se i tak 
vracel spokojený. „Hrát šachy za repre-
zentační tým je úplně jiná dimenze ša-
chu. Téměř celou dobu turnaje jsme se 
kluky důkladně připravovali a hecovali 
na každého soupeře. Při častých dvojko-
lech jsme strávili u šachovnic i deset ho-
din denně,“ líčí Štěpán své zážitky.

První polovina turnaje vyšla mladým 
Čechům na jedničku. Dokázali porazit 
silný Kazachstán a senzačně také jednu 
ze světových šachových velmocí – Indii. 
„To je, jako když Baník porazí Barcelo-
nu,“ dodává s úsměvem Štěpán Seidl. 
U šachovnice se emoce nebo únava 
nemohou navenek příliš projevovat, 
ale i zde často rozhodují o výsledcích. 
„Zlomový byl pro nás zápas s nakonec 
bronzovým Íránem. Všichni jsme moc 
chtěli a zápas dobře rozehráli. Po čty-
řech hodinách dřiny se mně a taky 
klukům podařilo rýsující se výhru nepo-
chopitelně pustit,“ vyznává se ze svých 
pocitů Štěpán. 

text: Milan Pilař

Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě po jednadvacáté

V lednu na biatlon
do Nového Města na Moravě
Sportovní drama, které bývá k vidění ze zimních sportů snad už jen při ledním hokeji, účast všech es prahnoucích 
po bodech do Světového poháru, výborná výkonnost českých reprezentantů v čele s devátým mužem loňské sezony 
Michalem Šlesingrem a novotou vonící inovovaný a dobudovávaný sportovní areál v Novém Městě na Moravě.
To všechno jsou dost dobré důvody být osobně od 11. do 15.  ledna příštího roku při 5. kolu Světového poháru 
biatlonistů na Vysočině.

Historie a současnost
Dlouhých 31 let si sportovní fanoušek musel počkat, než se do Čes-
ké republiky Světový pohár v biatlonu vrátí. Poptávka organizátorů 
totiž násobně převyšuje nabídku Mezinárodní biatlonové unie IBU. 
Svědkem byl naposledy na českém území v roce 1981 areál Eduard 
v Jáchymově a Jaromír „Bóca“ Šimůnek při něm získal bronzovou 
medaili z vytrvalostního závodu.

Nebylo by vůbec od věci, kdyby na jeho úspěch začátkem příštího 
roku navázal některý z dalších domácích reprezentantů. Před vlast-
ními  fanoušky se budou chtít předvést  všichni. Největší  šanci má 
samo sebou Michal Šlesingr, loni devátý v celkovém hodnocení SP 

a dvojnásobný medailista z MS 2007. Už v létě se mu výkonnostně 
dost přiblížil Jaroslav Soukup.

V kategorii žen pozornost odborníků i veřejnosti směřuje k loni nej-
úspěšnější Češce ve SP Veronice Vítkové  i stříbrné z evropského 
šampionátu Gabriele Soukalové.
Prosadit se v tomto zimním a olympijském dvojboji může také ně-
kdo další, pokud mu závod sedne střelecky i běžecky. Vyprávět by 
o  tom  mohl  Roman  Dostál,  jenž  získal  na  světovém  šampionátu 
v roce 2005 v Hochfilzenu na sklonku své sportovní kariéry zlatou 
medaili.

Vstupenky
Vstupenky na pátý díl Světového poháru jsou v prodeji od začátku 
října.  „Snažili  jsme se  jejich cenu stanovit  tak, aby neznamenala 
problém pro domácí fanoušky. V Německu nebo v Itálii by zaplatili 
za závod Světového poháru i desetkrát víc než v Novém Městě,“ 
uvádí Jiří Hamza, muž, kolem kterého se při závodech v biatlonu 
na Českomoravské vrchovině všechno točí.
Podle  jeho  slov budou  tribuny  rozděleny na dva  sektory  – horní 
s lepším výhledem a dolní. Zatím se prodávají vstupenky na atrak-
tivnější  horní  části  tribun.  Kdo  si  lístky  zakoupí  dřív,  bude  mít 

výhodu, protože cena je v obou sektorech stejná. Za čtrnáct dnů 
se jich už prodal trojciferný počet.
Ke  koupi  jsou  vstupenky  prostřednictvím  webu  Nového  města 
na Moravě www.biathlonnmnm.cz a přímo u společnosti Even-
tim, která  jejich distribuci zajišťuje. Cena se pohybuje od 140 Kč 
za  všední  den  až  po  dvojnásobek  za  neděli,  kdy  jsou  na  pořa-
du SP oba stíhací závody. K mání jsou také vícedenní vstupenky 
včetně těch VIP, které na celý pětidenní program přijdou na 7.400 
korun.

Program Světového poháru v biatlonu

Středa	 11.	1.	2012	 14:15	 Individuální	závod	ženy	15	km

Čtvrtek	 12.	1.	2012	 14:15	 Individuální	závod	muži	20	km

Pátek	 13.	1.	2012	 14:30	 Sprint	ženy	7,5	km

Sobota	 14.	1.	2012	 13:45	 Sprint	muži	10	km

Neděle	 15.	1.	2012	 12:45	 Stíhací	závod	ženy	10	km

	 	 14:30	 Stíhací	závod	muži	12,5	km

NMNM 2012 inz Kraj Vysocina 224x234.indd   1 11.11.11   12:38

V polovině října se v Havlíčkově Brodě 
uskutečnily tradiční Bramborářské dny. 
Vysočina se místem akce stala především 
proto, že zde sídlí Výzkumný ústav bram-
borářský ČR, a také proto, že region je 
s bramborami historicky spojen.

„Letošní klimatické podmínky spo-
lu s poctivou a starostlivou péčí pěstite-
lů o brambory způsobily bohatou úrodu 
nejen na Vysočině. Pokud k tomu přidá-
me dovozy brambor obchodních řetězců, 
máme najednou problém s cenou, která 
nepokrývá náklady zemědělců. Nemáme 
dost vhodných skladů s větráním a klima-
tizací, abychom dokázali spotřebiteli do-
dávat vhodné brambory až do nové skliz-
ně,“ přiblížil Josef Matějek (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast zemědělství, les-
ního a vodního hospodářství, témata, 
o kterých se mimo jiné jednalo na odbor-
ném semináři v Brodě.

Na druhé straně v přípravě na nové 
plánovací období 2014–2020 se podařilo 
na Vysočině prosadit do priorit i zeměděl-
ství, vodu a venkov. Mezi jinými by měly 
být prostředky také na nové, odpovídající 
sklady i pro brambory, podmínkou je, aby 
se to podařilo dostat i do priorit Evropské 
unie. Aby se bramborářství nestalo dal-
ším upadajícím odvětvím, je podle Josefa 
Matějka třeba opět zahájit diskusi s mi-
nisterstvem zemědělství o tzv. integro-
vané produkci brambor. „Jsem rád, že se 
nám letos podařilo i přes mírný nesouhlas 
ministerstva ocenit v Regionální potravi-
ně v kategorii ovoce a zelenina konzumní 
brambory odrůdy Princess,“ uzavřel Josef 
Matějek. 

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Sportovci ladí  
formu na olympiádu 
dětí a mládeže
Na přelomu ledna a února 2012 bude 
Moravskoslezský kraj hostit Hry V. 
zimní olympiády dětí a mládeže. No-
minaci do krajského týmu Vysočiny 
získá 95 účastníků, kteří budou bojo-
vat o medaile v deseti z dvanácti vy-
psaných disciplín. „Reprezentační tým 
Vysočiny bude obhajovat celkově třetí 
místo z předchozí olympiády v Liberci. 
K medailovým úspěchům by měli při-
spět především vysočinští biatlonisté 
a běžci na lyžích,“ informovala Marie 
Kružíková (nez. za ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství, mládeže 
a sportu.

Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 
Moravskoslezský kraj, 29. 1. – 3. 2. 2012 

Zimní olympijské hry budou hostit čtyři 
místa moravskoslezského kraje: Ostra-
va, Frenštát pod Radhoštěm, Pustevny 
a obec Bílá. Vysočina nastoupí v mod-
robílých barvách.
  text: Jitka Svatošová  foto: archiv Kraje Vysočina

Romana Kriegsmannová (vpravo) při prezentaci regionálního výrobku.

Veronika Čamková, úspěšná závodní lyžařka.

Hejtman Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a Jan Veleba, prezident Agrární komory  
České republiky, při podpisu Memoranda o spolupráci během Bramborářských dnů.

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--11--2011.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia--11--2011.html
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