
Vysočina/Česko (mim, kid) • Největší vánočka, 
čtyřkilometrový papírový řetěz či metrová vánoční 
svíčka z včelího vosku. To jsou vánoční rekordy 
z Vysočiny, které má ve své databázi pelhřimovská 
agentura Dobrý den.

STALO SE

Nová knihovna
Krajská knihovna bude 
pod zemí. Neobvyklá 
budova slibuje ušetřit 
provozní náklady.
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VÁNOCE ZAČÍNAJÍ U NÁS
Svratka (kid) • Až ze zadní čás-
ti skříně je vytahujeme jednou či 
dvakrát za rok. V rodinách se dě-
dí z generace na generaci. For-
mičky na cukroví, poslové vánoč-
ních vůní. V České republice jsou 
jen dva výrobci takových vykrajo-
vaček a jeden z nich sídlí na Vy-
sočině. Václav Smolík ze Svrat-
ky je z pocínovaného plechu vy-
rábí ručně v malé rodinné firmě. 
Zaměstnává i svoji manželku, sy-
na a dalších pět zaměstnanců. Prý 
už mu tak rukama prošlo přes dva 
miliony formiček.

Nejstarší Jihlavan
Josef Podzimek oslavil 
101. narozeniny. Radí 
střídmost, zdravý pohyb 
a cestování.
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ZOO v zimě
Zvířatům se i nyní rodí 
mláďata. ZOO láká 
na permanentky pod 
vánoční stromeček.
 strana 7

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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„Najdou se zkrátka lidé, kteří 
chtějí oslavit nejradostnější svát-
ky v roce netradičně,“ říká pre-
zident agentury Miroslav Marek. 
Pelhřimovští sběratelé kuriozit vy-
dali za významné podpory kraje už 
podruhé Českou knihu rekordů, ve 
které se dají najít neuvěřitelné vá-
noční kousky. 
Například Sdružení rodičů při ZŠ 

Třešť uspořádalo akci, v rámci kte-
ré byl vytvořen betlém z 269 figu-
rek zhotovených 245 autory. Fi-
gurky lidských postav a zvířat byly 
zhotoveny ze dřeva, perníku, texti-
lu, papíru, vizovického pečiva, ke-
ramiky, kukuřičného šustí, nepále-
né hlíny, sádry a dalších materiálů. 
Betlém mohli lidé vidět v centru 
Třeště o loňských Vánocích.
V rámci druhého ročníku akce 

kraje Vysočina Srdce na dlani vy-
tvořili loni obyvatelé ústavů soci-
ální péče a domovů důchodců zři-

zovaných krajem vánoční papíro-
vý řetěz obřích rozměrů. Ozdoba 
s názvem papírový řetěz přátelství 
dosáhla délky 4.415 metru.
Přesně dva a půl metru měří nej-

delší prskavka v České republice. 
K vidění je v pelhřimovském Mu-
zeu rekordů a kuriozit, pro které ji 
v několika exemplářích zhotovilo 
výrobní družstvo Služba. Rekord-
ní prskavka vydržela při vánoční 
akci Agentury Dobrý den prskat 
bezmála 18 minut.
Nejdelší českou vánočku upek-

li v pekárně Adélka z Pelhřimo-
va v prosinci 1998. Vánočka by-
la dlouhá 450 centimetrů a vážila 
70 kilogramů. Na rekordní vánoč-
ku padlo mimo jiné 40 kilogramů 
mouky, 10 kilogramů cukru, 40 va-
jec, osm kilogramů másla. Uplete-
na byla najednou ze šesti nepřeru-
šovaných pramenů těsta.

(Pokračování na str. 2)

Vánoce přitahují rekordyVánoce přitahují rekordyVánoce přitahují rekordyVánoce přitahují rekordy

AKTUÁLNĚ S HEJTMANEM

Kdybychom neměli Vánoce, museli bychom je vymyslet. Víte, Vánoce 
jsou časem, kdy si všichni můžeme uvědomit, jak důležitá je naše rodi-
na a jak důležití jsou naši lidé. Vánoce jsou časem, kdy máme opravdu 
místo u svých blízkých.
Je to tam, kam chodíte oslavit zabití draka a je to místo, kde vás ošetří, 
když drak přepere vás. Je to místo, kde lidé skutečně vědí, jací opravdu 
jste a je to místo, kde vy víte, jací jsou lidé kolem vás. Je to místo, kde 
bez obav odkládáme svá brnění a své masky. Zní to možná příliš nadne-
seně, ale skutečně je to tak. Nikdo z nás přeci nemůže prožít život pou-
ze s pancířem a spuštěným hledím. 
Hluboké a opravdové prožívání. To je skutečný život, to je sama pod-
stata života. 
Vánoce nám všem dávají možnost opravdového prožitku. Tiché lidské 
blízkosti, čisté dětské radosti a uspokoji- vé lásky a poro-
zumění mezi dospělými. 
Je jedno, jestli Vánoce slavíte ja- ko svátek po-
hádkové zimy nebo jako radostnou vzpomínku 
na dávné narození člověka. Je jed- no, kolik je 
chodů k večeři a dárků pod stromeč- kem. Není 
ale jedno, kolik lidí máme kolem sebe, lidí, které 
můžeme nazvat svým místem, svou ro-
dinou.
Stále více si uvědomuji, 
jak vzácný poklad naše 
rodiny a naše místa 
jsou. Každým rokem 
dozrávám k hlub-
šímu přesvědče-
ní, že je nutné je 
chránit, pěs-
tovat a udr-
žovat. Proto 
nám všem 
přeji klidné, 
tišivé a hře-
jivé Vánoce. 
Vánoce pro 
nás, naše děti, 
naše místa, na-
še rodiny, naši Vy-
sočinu.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

Centrální část betléma s figurami v životní velikosti, který za sedm let vyrobil 
Jiří Halouzka z Jiříkova. Gigant váží osm tun a má 50 figur. Foto: archiv agen-
tury Dobrý den
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Například náměstek hejtmana 
Václav Kodet (KDU-ČSL) má 
své dětské Vánoce opravdu spoje-
né s bramborovým salátem. „Mo-
je maminka byla vyhlášená touto 
štědrovečerní pochoutkou. A ne-
jen to – i v době, kdy nějaké po-
chutiny byly obrovskou vzácnos-
tí, dokázala nějak vykouzlit na 
míse plné překrásného salátu oz-
dobu z rajčat, okurek a další čer-
stvé zeleniny,“ vzpomíná Kodet. 
„U nás se vždy večeřelo s první 
hvězdou a salát se chladil na ok-
ně. Běžel jsem tak dychtivě hvěz-
du očekávat, že jsem se do nád-
herné mísy salátu mé maminky 
zabořil loktem. A to se opako-
valo tři roky po sobě – u Kodetů 
byl salát s důlkem po lokti malé-
ho Vašíka.“
Na dětskou netrpělivost a tatín-

kovo zdržování zase vzpomíná 
radní pro kulturu Martina Matěj-
ková (ODS): „Vánoce u nás by-
ly vždy krásné a poetické. Veče-
ři zdržoval tatínek, který vychut-
nával řízky z kapra a nás děti tím 
strašně napínal. Na příchod Je-
žíška jsme s maminkou čekaly 
v koupelně, zatímco tatínek ot-

víral okno a vítal Ježíška u stro-
mečku. Občas Ježíšek zapomněl 
nějaký dáreček ve skříni, ale to 
nikomu nevadilo. Dodnes vzpo-
mínám ráda a s láskou.“
Příhody malého pekaře. Tak 

se dají popsat vzpomínky člena 
krajského zastupitelstva Vladi-
míra Novotného (ČSSD). „Do-
stali jsme skvělý nápad. Upeče-
me si vánočku, přesně takovou, 
jakou dělala naše babička. Našli 
jsme její starý recept, shromáž-
dili ingredience a celá rodina se 
vrhla na pečení. Já jsem byl ur-
čen jako hlavní obsluha váhy. Ja-
ko malého kluka mě to velmi ba-
vilo. Vše proběhlo vcelku bez 
problému a navečer již voněl ce-
lý byt upečenou vánočkou. Těšili 
jsme se na první sousta, vánočka 
vypadala báječně. Každý si ukro-
jil pořádný kus a zakousnul se. 
Po maličké chvilce jsme se pra-
li o místo, kam sousto vánočky 
vyplivnout. Nedalo se to jíst. By-
lo to hořké, nechutné, prakticky 
k nepozření. Dlouho jsme pátra-
li, jak k tomu mohlo dojít. Nako-
nec jsem byl odhalen. Spletl jsem 
se při čtení receptu, místo dese-

ti gramů, tedy špetky soli, jsem 
v klidu navážil deset deka a vy-
sypal je do připravovaného těsta. 
Výsledek se dostavil. Milou vá-
nočku jsme zavezli babičce ales-
poň pro prase. A ani ten čuník ji 
nechtěl.“

Tajemná příhoda a záhada do 
dnešních dnů. To nám popsala ná-
městkyně hejtmana Marie Čer-
ná (SNK ED). „Bylo mi šest let, 
chodila jsem do první třídy a naiv-
ní dětskou dušičku, která bezmez-
ně věřila, že stromeček a dárky no-

sí Ježíšek, už nahlodávaly pochyb-
nosti, živené i tehdejší propagan-
dou. A tak o těch Vánocích roku 
1963 jsme po štědrovečerní veče-
ři byli všichni v kuchyni, já i moje 
tříletá sestra jsme dychtivě očeká-
valy, co se bude dít. Najednou za-

zvonil zvoneček, v sousedním po-
koji svítil stromek a pod ním dárky. 
Vzhledem k tomu, že jsme bydle-
li na samotě, bylo to pro mě nevy-
světlitelné. Nevím, jak to tehdy na-
ši provedli, ale minimálně ještě dal-
ší rok jsem věřila na Ježíška.“

Vánoce přitahují rekordyVánoce přitahují rekordy

Čtyřmetrová vánočka uchvátila návštěvníky tradiční Zlaté neděle na pelhři-
movském náměstí. Foto: archiv agentury Dobrý den

Vánoce politiků: Slaná vánočka a salát s důlkem

(Pokračování ze str. 1)
Stanislav Kejval z Pelhřimo-

va spotřeboval nevídaných 466 
pláství včelího vosku na ob-
ří svíci vysokou 104 centimetrů 
a vážící 30,5 kilogramu. Výroba 
svíčky, která je vystavena v ex-
pozici Zlaté české ručičky Mu-
zea rekordů a kuriozit, trvala pl-
ných 16,5 hodiny.
Vánoční rekordy ale nevznika-

jí jen v našem kraji. Také u sou-
sedů se dají mnohé najít. Jiří Ha-
louzka z Jiříkova dokázal v le-
tech 1998–2005 vyřezat dřevěný 
betlém s 50 figurami v životní 
velikosti. Rekordman použil při 
výrobě souboru vážícího přibliž-
ně osm tun několik druhů dřeva. 
Na každou ze soch, jejichž po-
čet není konečný, bylo třeba ce-
lého jednoho stromu. Výjimkou 
je ovšem figura slona vážící 1,5 
tuny. Na něj padly stromy dva.
Jarmila Brhlíková z Teplic vy-

robila podle téměř zapomenu-
té receptury na perníkové těs-
to, připravované z žitné mouky 
a horké vody a nazývané drůbe-
řka, miniaturní betlém umístěný 
ve dvou skořápkách od pistácie. 

Betlém, skládající se ze stylizo-
vaných figurek Ježíška, Marie 
a Josefa, má rozměry 3,2 x 2,2 
centimetru.
Barbara a Jiří Čechovi ze Zlí-

na udržovali ozdobený vánoční 
stromek po dobu jednoho roku - 
od 24. prosince 1998 do 24. pro-
since 1999. Borovice byla kaž-
dý den zalévaná a přestože jeh-
ličí bylo suché, neopadalo. Roč-
ní vánoční stromek byl ráno na 
Štědrý den odstrojen a nahrazen 
stromkem čerstvým.
Jaroslav Vajbar z Rakvic uple-

tl obří adventní věnec ze slámy 
o vnějším průměru 205 a obvo-
du 660 centimetrů. Na jeho vý-
robu potřeboval rekordman přes 
2,5 kilometru slaměných stébel.
Ladislava Kreinerová z Řečan 

nad Labem vlastní vánoční čo-
koládovou kolekci pocházejí-
cí z roku 1938 a obsahující lís-
tek psaný jejími rodiči s textem 
hovořícím o tom, že kolekce ne-
mohla být použita vzhledem 
k příchodu hitlerovských vojsk. 
Čokoláda byla i ke dni zaregis-
trování do České databanky re-
kordů stále poživatelná.

Zastupitelé v prosinci 
schválili krajský rozpočet
Vysočina (jis, kid) • Příjmy i výdaje krajské kasy 
jsou pro příští rok vyrovnané a rovnají se částce 
7,5 miliardy korun. Rozpočet schválili na svém 
prosincovém zasedání krajští zastupitelé.
V porovnání s letošním rokem 

dojde v roce 2007 ke značnému 
snížení příjmů pro financování 
sociálních služeb. Dotace z mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
není doposud známá, je ale vel-
mi reálné, že nebude dosahovat 
výše dotace z letoška. Součás-
tí příjmů pro poskytovatele soci-
álních služeb budou přímé plat-
by od uživatelů, kteří budou pří-
jemci příspěvku na péči od stá-
tu. „Již nyní je jasné, že peníze, 
určené na financování sociálních 
služeb pro kraj Vysočina, dle do-
sud předkládaného návrhu mi-
nisterstva, jsou nižší než v minu-
lém roce,“ konstatoval krajský 
radní pro sociální věci Jiří Von-
dráček (KDU-ČSL).
Prioritou kraje Vysočina bu-

de v roce 2007 doprava. „Kraj 
Vysočina chce vyrovnat vnitřní 
dluh na komunikacích ve svém 
vlastnictví. Za tímto účelem již 
letos podepsal smlouvu s Ev-
ropskou investiční bankou, která 
kraji zajistí úvěr ve výši 500 mi-
lionů korun. Kraj stejnou částku 
uvolní během dvou let i ze své-
ho rozpočtu a celkovou miliar-
du investuje do oprav svých ko-
munikací, opraveno bude zhru-
ba 580 kilometrů silnic. Oprava, 
a s tím související zvýšení bez-
pečnosti na krajských silnicích, 
jsou tak hlavní prioritou odráže-
jící se v krajském rozpočtu Vy-
sočiny pro rok 2007,“ komen-
toval navýšení kapitoly doprava 
radní pro majetek a finance Mi-
roslav Houška (KDU-ČSL).

Vysočina (jis, kid) • Každý den 
v našem kraji přibude 50 no-
vých držitelů Rodinného pasu. 
Na dvojnásobek také vzrostl po-
čet poskytovatelů slev. Projekt na 
podporu rodiny je tak obrovsky 
úspěšný. 
První oficiální pasy na rodinné 

slevy obdržely rodiny v rámci le-
tošního posledního zasedání kraj-
ského zastupitelstva. 
O projekt Rodinné pasy, který 

mohou od 28. října využívat ta-
ké rodiny z Vysočiny, projevilo 
zatím zájem více než 1800 rodin 
z celého kraje. „Mám informace, 
že v první vlně příjímání žádostí 
o registraci se do projektu přihlá-
sila více než tisícovka zájemců. 
Ti také během příštího týdne ob-
drží prostřednictvím pošty kartič-
ky Rodinného pasu,“ řekl krajský 
radní pro sociální věci Jiří Von-
dráček (KDU-ČSL).
„Předpokládám, že pas bude pro 

naši rodinu představovat urči-
té výhody, se kterými se musíme 
podrobně seznámit. Určitě využi-
jeme slevy při nakupování letoš-

ních vánočních dárků,“ prozra-
dila Naděžda Semrádová z Cho-
těboře. Rodina Matouškových 
z Polné předpokládá, že pas vyu-

žijí jejich děti pro získání výhod 
ve sportu a kultuře. Malý Jakub 
Viktorín z Třeště počítá s tím, že 
rodiče pas použijí k naplnění je-
ho vánočního přání – chce velké 
auto, barvu nechává na volbě Je-
žíška. Patrně nejmladší držitel-
kou pasu je pětiměsíční Daniel-
ka Janouchová z Jihlavy, za kte-
rou pas převzali rodiče Veronika 
a Daniel.
Stejně rychle jako skupina uži-

vatelů pasů se rozrůstá i databá-
ze poskytovatelů slev. Při rozjez-
du projektu nabízelo v našem re-
gionu výhody zhruba osmdesát 
komerčních i nekomerčních sub-
jektů. Dnes se toto číslo téměř 
zdvojnásobilo a s kartou Rodin-
ného pasu se veřejnost slevy do-
čká už u více než 150 poskytova-
telů na území Vysočiny. Další vý-
hody nabízí všem držitelům pasů 
také široké podnikatelské spekt-
rum v Jihomoravském kraji.

Rodinné pasy se stávají populárními

Rodina Kottových z Olešné u Pelhřimova pas dostala od radního Jiřího Von-
dráčka a hejtmana Miloše Vystrčila. Foto: archiv kraje

Vysočina (kid) • Představitelé našeho kraje mají 
Vánoční svátky spojené především se vzpomínkami 
na dětství. Objevují se v nich mísy bramborového 
salátu, vánočky i napjaté čekání na tajuplného 
dárce – Ježíška.

Společné vánoce. Takhle by vypadaly Vánoce, kdyby se na nich mohli krajští politici sejít jako děti. Schválně, poznáte Martinu Matějkovou, Václava Kodeta, Ma-
rii Černou, Miroslava Houšku, Iva Rohovského, Vladimíra Novotného, Miloše Vystrčila, Jaroslava Huláka, Pavla Hájka nebo Jiřího Vondráčka? Repro: redakce

Slovenská vláda se radí 
s kraji, česká výjimečně
Vysočina/Slovensko (kid) • Slo-
venská vláda velmi intenzivně 
komunikuje s kraji a spolupracu-
je s nimi na rozhodnutích, která 
se jich týkají. Je to dobrý příklad 
pro Prahu. Po návštěvě 
partnerského Nitran-
ského kraje to uve-
dl hejtman 
V y s o č i -
ny Mi-
loš Vy-
s t r č i l 
(ODS).
Hejtman 

navštívil slo-
venský kraj v doprovodu ředi-
telky krajského úřadu Simeony 
Zikmundové. S představiteli sa-
mosprávy tam jednali o dalších 
možnostech spolupráce, zejména 
v rozvojových programech. Mi-
loš Vystrčil se při té příležitos-
ti zajímal o způsob komunikace 
mezi kraji a centrem. „Předse-
da slovenské vlády se pravidel-

ně každý měsíc setkává se vše-
mi župany a probírá s nimi hos-
podářskou a politickou situaci, 
včetně plánovaných ekonomic-

kých a sociálních opatření 

vlády v jednotlivých 
resortech. Župani ta-

ké informují premiéra o největ-
ších společných krajských pro-
blémech a případně i individuál-
ních strukturálních problémech 
jednotlivých krajů. V porovnání 
s Jiřím Paroubkem a zatím i Mir-
kem Topolánkem se tedy sloven-
ští hejtmani setkávají se svým 
premiérem s frekvencí několika-
násobně vyšší než hejtmani češ-
tí,“ uvedl hejtman Vystrčil.

O Rodinný pas žádejte na www.rodinnepasy.czO Rodinný pas žádejte na www.rodinnepasy.cz
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JAK TO VIDÍM JÁ

Názor čle-
na krajské-
ho zastupi-
telstva Sláv-
ka Poborské-
ho (KDU-ČSL) 
na ukončený 
rok 2006. 

Často se při různých příležitostech 
vracíme k moudrým myšlenkám 
a slovům, proneseným významný-
mi lidmi mnohdy před desetiletími 
i staletími, k myšlenkám, jež však 
mají pro svoji výstižnost a prav-
divost význam stále aktuální. Ta-
kovou příležitostí bývá i změna 
v letopočtu, loučení s odcházejí-
cím a uvítání nastupujícího roku. 
Chtěl bych v této souvislosti uvést 
následující řádky citátem:
„Méně bombastických frází – více 
prosté všední práce.“ Zvýrazňu-
je význam všední práce, té doce-
la obyčejné, o níž není nutné pří-
liš mluvit, oslavovat ji květnatými 
přívlastky, již je však třeba pocti-
vě vykonávat.
Z mého pohledu zastupitele si do-
volím vyslovit názor, že rok 2006 
byl pro krajské zastupitelstvo pře-
devším rokem všední práce. Ne-
rozhodli jsme stavět nové pavi-
lony nemocnic ani zlatit střechy 
školních budov. Přesto prostředky 
věnované do oprav a údržby kraj-
ského majetku nejen toho zdra-
votnického a školského jsou po-
činem řádného hospodáře. Jed-
ním z nejdůležitějších rozhodnutí 
krajského zastupitelstva z letoš-
ního roku považuji schválení jed-
né miliardy korun na opravy silnic 
s čerpáním v roce 2006 až 2007. 
Rekonstrukce a opravy mnohdy 
dožilých komunikací je pro kraj 
prioritou. Kvalitní cestní sítě jsou 
základem pro hospodářskou pro-
speritu. To věděli už před sto lety 
naši dědové při stavbách dráhy.
Jsme v poločase volebního obdo-
bí krajské samosprávy. Můj osob-
ní pocit ze všech dosavadních jed-
nání zastupitelstva je velmi dob-
rý. Atmosféru všech jednání, ale-
spoň, dle mého soudu, navozuje 
otevřenost a vzájemná vstřícnost 
naslouchat názoru druhých.
Radost z dosavadní práce kalí 
události posledních dnů, kdy se-
lhání jedince vedlo k nenahradi-
telným ztrátám lidských životů 
a k osobní tragédii mnoha rodin.
Věřme, že čas rány zhojí.

Vysočina (kid) • Poho-
dlný moderní interiér 
a nepřehlédnutelný 
vzhled zvenčí. Tak vypa-
dají dva nové motorové 
vlaky Regionova, které 
České dráhy od listo-
padu nasadily na koleje 
v našem kraji. 

Nové soupravy budou jezdit 
hlavně na tratích mezi Jihlavou 
a Slavonicemi, Kralicemi nad 
Oslavou a Velkým Meziříčím. 
V dalších letech by mělo na Vy-
sočině přibýt osm takových mo-
toráčků.
Soupravy vznikly zásadní pře-

stavbou původního motorového 
vozu ze sedmdesátých let. Vagó-
ny poskytují výraznější komfort 
pro cestující v příjemném interi-
éru, nízkopodlažní část dává šan-
ci cestovat pohodlněji i handica-
povaným spoluobčanům.
„Doufáme, že vlaky Regionova 

budou jako naše Vysočina – tedy 
čisté, krásné a bezpečné,“ řekl při 

prvním slavnostním startu vlaků 
hejtman Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS). „Chceme i těmito no-

vými soupravami napravovat léty 
poškozené image železnice a vě-
říme, že přilákáme další cestují-

cí,“ doplnil jej náměstek gene-
rálního ředitele Českých drah Ji-
ří Kolář.

�� ��www.kr-vysocina.cz

Pelhřimov (kid) • Úrazy ramen 
a paží. To bylo letošní téma tradič-
ních chirurgických dnů v Pelhři-
mově. Letošní už dvanáctý ročník 
navštívilo zhruba 400 odborníků 
z Čech i Moravy. Podle krajského 
náměstka pro zdravotnictví Pavla 
Hájka (ODS) akce velmi přispívá 
k prestiži místní nemocnice. O je-

jí úrovni podle něj svědčí i vý-
znamný vzestup účastníků z řad 
lékařů. Chirurgické dny zahájil 
náměstek Pavel Hájek s hejtma-
nem Milošem Vystrčilem, staros-
tou Pelhřimova Leopoldem Bam-
bulou a ředitelem nemocnice Pav-
lem Hralou (v pořadí zleva). Foto: 
archiv kraje

Na trať vyjely nové vlaky RegionovaNa trať vyjely nové vlaky RegionovaDo Pelhřimova přijíždí 
rok od roku více chirurgů

Vysočina (kid) • Ještě v prosinci 
sestaví krajské zastupitelstvo ko-
misi, která se bude zabývat zdra-
votnictvím na Vysočině. Zastupi-
telé tak na návrh Jiřího Běhounka 
(ČSSD) reagují na případ sériových 
vražd pacientů v havlíčkobrodské 
nemocnici. Náplní práce komise 
má být zejména porovnání situa-
ce ve zdravotnictví na Vysočině se 
stavem v České republice. Komise 
bude mít pět členů, zasednou v ní 
zástupci všech politických stran 
zastupitelstva (ODS, KDU-ČSL, 
SNK ED, ČSSD a KSČM) a hlav-
ně bude mít k dispozici odborníky 
a odborná stanoviska. Do příštího 
zasedání zastupitelstva má před-
ložit konkrétní obsah své činnosti 

a zejména časový plán. Komise se 
přitom nebude zabývat samotnou 
kauzou – tu již šetří policie a zna-
lecká komise ministerstva zdra-
votnictví. Krajská rada 5. prosin-
ce jednomyslně odvolala z funk-
ce ředitele nemocnice Josefa Pej-
chla, který manažersky nezvládal 
řízení nemocnice v těžké situaci. 
Hejtman obeslal osobním dopi-
sem příbuzné obětí. Nabídnul jim 
setkání s tím, že kraj bude usilovat 
o dohodu o odškodnění, přestože 
hlavní odpovědnost bezesporu ne-
se vrah. „Přestože si uvědomuji, 
že žádné peníze nemohou nahradit 
cenu lidského života, jednání o od-
škodnění je naprosto na místě,“ ře-
kl hejtman Miloš Vystrčil (ODS).

Nejvážnější případ: úmrtí v nemocnici

Havlíčkův Brod (kid) • Nová 
budova krajské knihovny v Hav-
líčkově Brodě bude velmi nety-
pická. Vítězný návrh architekto-
nické soutěže napovídá, že stav-
ba má parametry takzvaných pa-
sivních – nízkoenergetických 
domů.
„Pro typickou příspěvkovou or-

ganizaci, kterou knihovna beze-
sporu je, jsou velmi důležité níz-
ké provozní náklady. A ty vy-
braný projekt splňuje,“ vysvětlil 
krajský radní pro majetek Miro-
slav Houška (KDU-ČSL). 
Krajská knihovna by měla v are-

álu havlíčkobrodské nemocni-
ce vyrůst do tří let. Prosklenými 

plochami a zapuštěním do teré-
nu se stane významným prvkem 
novodobé architektury Vysoči-
ny. Kraj začne příští rok zpraco-
vávat projekt a požádá o evrop-
skou dotaci. Stavba přijde na ně-
kolik desítek milionů korun. 
Veřejné architektonické soutě-

že se zúčastnilo 40 návrhů. Po-

rota odborníků vybrala pět nej-
lepších, za kterých pak vzešel 
vítězný z dílny pražských ar-
chitektů Aleše Tomáška, Rober-
ta Seidla a Ivo Hermana. Pod-
le stanoviska poroty je netradič-
ní pojetí návrhu krajské knihov-
ny ojedinělým architektonickým 
počinem, který bezesporu snese 

srovnání se současnou architek-
tonickou tvorbou vyspělých ev-
ropských států.
Se všemi soutěžními návrhy 

se lidé mohou až do 15. úno-
ra příštího roku seznámit v Mu-
zeu Vysočiny v Jihlavě a násled-
ně v Krajské knihovně Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě.

Takto bude vypadat nová krajská knihovna. Autoři Aleš Tomášek, Robert Seidl a Ivo Herman.

Knihovna bude pod zemí

Náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet spolu s radním pro majetek Miroslavem Houškou vypravili vlaky do 
světa. Foto: archiv kraje

Chronologie událostí 
v havlíčkobrodské nemocnici:
11. 6. – úmrtí F. Škvařila (69 let)
18. 6. – úmrtí M. Henslové (59 let)
22. 6. – úmrtí F. Tláskala (82 let)
začátek července – primář ARO Longin se 
zvýšeným počtem případů krvácení intenziv-
ně zabývá
9. 7. – úmrtí I. Řípy (78 let)
polovina srpna – primář Longin dochází k zá-
věru, že příčinou by mohlo být nepředepsané 
podání léku heparin, hledá způsob, jak mo-
hl být pacientům podán – domnívá se, že jde 
o nějakou chybu
23. 8. – úmrtí V. Nového (66 let).
25. 8. – úmrtí M. Šimůnkové (65 let) 
4. 9. – úmrtí V. Horákové (57 let)
24. 9. – úmrtí M. Fialové (83 let)
25. 9. – Longin upozorňuje ředitele nemoc-
nice Pejchla na 17 možných případů neodů-
vodněné aplikace heparinu a na shodu těch-
to případů se službami Zelenky. Okamži-

té rozvázaní pracovního poměru se Zelen-
kou dohodou.
6. 10. – ředitel Pejchl uděluje advokátní kan-
celáři plnou moc k podání trestního oznámení
12. 10. – Pejchl se zmiňuje hejtmanovi o tom, 
že řeší problém s možným poškozováním pa-
cienta. Nemluví ale ani o trestním oznámení, 
ani o úmrtích, ani o podezření na vraždy, do-
konce ani o úmyslném poškozování. Nežádá 
o pomoc ani řešení
13. 10. – nemocnice, resp. advokátka podává 
trestní oznámení
23. 10. – policie uvádí toto datum jako den, 
kdy přijala trestní oznámení
25. a 30. 10. – ředitel Pejchl se setkává s ře-
ditelkou krajského úřadu Zikmundovou, ře-
ší různé běžné problémy, o případu heparin 
se nezmiňuje, i když ředitelka obecně nabí-
zí spolupráci
20. 11. – krajský náměstek pro zdravotnictví 
Hájek se setkává s řediteli nemocnic, přímo se 
ptá na problémy. Od havlíčkobrodského ředi-
tele se o problému na ARO nedozvídá nic

30. 11. – primář Longin se dozvídá od sester, 
že si Zelenka našel místo v nemocnici v Jihla-
vě. Aktivně kontaktuje policii
1. 12. – policie zatkla Zelenku. Zelenka se do-
znává k osmi vraždám
2. 12. – hejtman se poprvé od náměstka ře-
ditele nemocnice a následně od ředitele králo-
véhradecké policie dozvídá o celé kauze, svo-
lává krizový štáb
3. 12. – policie informuje média
4. 12. – Pejchl upozorňuje kraj na možnou fi-
nanční náročnost odškodnění pacientů. Žádá 
rezervu v rozpočtu, jinou pomoc ale nejprve 
odmítá, po důraznější debatě na ni přistupuje
5. 12. – rada kraje všemi devíti hlasy odvolá-
vá Pejchla z funkce ředitele nemocnice
8. 12. – kraj získává od nemocnice seznam 
obětí, hejtmanův tajemník příbuzné ihned na-
vštěvuje s kondolenčním dopisem a nabíd-
kou pomoci
12. 12. – zasedá krajské zastupitelstvo, odhla-
suje zřízení pracovní komise. Policie oznamuje, 
že v případu pochybila a způsobila průtahy

Návrh od firmy Knesl + Kynčl s.r.o., Brno. Repro: archiv kraje

Návrh brněnských autorů Romana Gale, Michala Palaščáka 
a Barbory Šimonové. Repro: archiv kraje

Návrh pražských architektů Adama Kekuly a Davida Pul-
krábka. Repro: archiv kraje

Podoba krajské knihovny v představě architektů Petry Slušné, 
Štěpána Dokoupila, Jiřího Topinky a Zdeňka Fránka z Blan-
ska. Repro: archiv kraje

Rada dětí a mládeže kraje Vy-
sočina připravuje již čtvrtý roč-
ník brožury o letních táborech 

na Vysočině.
Tábory můžete přihlásit na 
www.tabory-vysocina.cz, 

www.rdmkv.cz.
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Vánoce začaly barevným setkáním v sídle kraje

Další ukázka studentské dovednosti. Vánoční aranže z tradičních i neobvyk-
lých materiálů.

V Ý Z VA
pro provozovatele průmyslových, potravinářských

a zemědělských podniků v České republice

Ujistili jste se, že Vaše podnikání nepodléhá povinnosti získat integro-
vané povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změ-

ně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)?

Máte pochybnosti?
Důležité informace naleznete na internetových stránkách

http://www.ippc.cz

Žádost o integrované povolení je nutné podat co nejdříve na příslušný krajský 
úřad. Konečným termínem pro povolení VŠECH ZAŘÍZENÍ spadajících 

pod působnost zákona o integrované prevenci je 30. 10. 2007. 

Po tomto datu nebude bez integrovaného povolení možné zařízení dále 
provozovat. Výjimky evropská směrnice 96/61/ES nepřipouští. 

Podejte své žádosti o integrované povolení nyní a předejděte tak možným 
problémům s jeho získáváním v roce 2007.

   

Ministerstvo 
životního prostředí
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INZERCE

Kapela Šafářanka z křižanovského ústavu sklízí uznání všude, kde se ob-
jeví. Fota: Luboš PavlíčekBetlémská vánoční hra v podání klientů domova důchodců v Onšově. Ukázka ojedinělé Axmanovy metody hmatového modelování.

Barevné Vánoce se Srdcem na dlani zahájili hejtman Miloš Vystrčil, radní Jiří Vondráček, náměstci hejtmana Marie Černá a Pavel Hájek a radní Jaroslav Hulák.

Jihlava • Lidé mohli 14. prosin-
ce přijít do sídla kraje, aby ti-
še oslavili advent a nadcházející 

Vánoce. Klienti krajských sociál-
ních zařízení, studenti středních 
škol a kraj už potřetí připravili 

akci s názvem Barevné Vánoce 
se Srdcem na dlani. Návštěvní-
ci mohli vidět ukázky práce škol 

i sociálních zařízení, celý den 
probíhal kulturní program. „Ta-
kováto setkání krásně ukazují, 

že integrace není jen cizí slovo. 
Lidé se spolu bavit chtějí a bavit 
umějí. Mají prostě srdce na dla-

ni,“ řekl v této souvislosti kraj-
ský radní pro sociální věci Jiří 
Vondráček (KDU-ČSL). 
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H L E D Á M E :H L E D Á M E :
aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici 
PORADCE, MANAŽER úvěrových produktů PORADCE, MANAŽER úvěrových produktů 

– od 6000 do 1 000 000 Kč.– od 6000 do 1 000 000 Kč.
Nabízíme: zaškolení zdarma, podporu, kariérní růst.Nabízíme: zaškolení zdarma, podporu, kariérní růst.

Volejte regionální zastoupení 777 08 33 36Volejte regionální zastoupení 777 08 33 36
www.profireal.czwww.profireal.cz SC
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P/LA

bez biflování, slovíček,
gramatiky a dojíždění

ANGLIâTINA A NùMâINA

Jazykové kurzy pro ty, kteří na
učení nemají čas. Stále více zá-
kazníků si další produkt kupuje
na základě vlastní zkušenosti
a doporučení známého.

Tím, že kurz používá celá rodi-
na, je velmi výhodný. 30 denní
garance vrácení peněz. Nyní i na
splátky bez navýšení! Bližší
informace včetně podmínek na 

www.UcimeSeJazyky.cz
Objednávejte ještě dnes na bezplatné

lince 
800 400 239

Soutěžte o angličtinu a němčinu na
www.HledameTalenty.cz

Inzertní manažer:
Ester Rašíková
tel.: 777 789 600

e-mail: 
rasikova@consultants.cz
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Kdy byla vaše společnost za-
ložena a co je hlavním předmě-
tem vaší činnosti?
Naše firma byla založena roku 

1993. V letech 1997 až 2002 by-
la její hlavní činnost směrována 
do oblasti poradenství při obcho-
dování se surovým dřevem se za-
měřením na rakouský trh. V ro-
ce 2002 jsme naše hlavní aktivi-
ty přesunuli do oblasti Jeseníků.V 
této době spočívala činnost firmy 
ve výkupu surového dřeva od pří-
mých majitelů, povětšinou z ob-
cí v daném regionu. Toto dřevo 
jsme následně zpracovali, roztří-
dili a dodali dle požadavků cílo-
vých odběratelů. Do oblasti les-

nictví jsme vstoupili koncem ro-
ku 2003, kdy jsme uspěli ve výbě-
rovém řízení organizovaném Lesy 
České republiky, s. p., lesní sprá-
va Javorník. Od roku 2005 půso-
bíme coby smluvní partner Lesů 
České republiky, s. p., při Lesní 
správě Jeseník na revíru Šumná.
Kolik hektarů lesního majetku 

obhospodařujete? 
V současnosti jde o necelých 

1500 hektarů lesa. Dá se říci, že 
se jedná o velmi složitý horský 
revír s 50% podílem lanovkových 
technologií a s nadmořskou výš-
kou 600–1100 metrů. Tyto pod-
mínky s sebou přinášejí nema-
lé nároky na zvládnutí techno-

logicky náročných procesů, při-
čemž celkový roční úkol je třeba 
zvládnout, v závislosti na povětr-
nostních podmínkách, zhruba za 
8 měsíců.
Co si můžeme představit pod 

pojmem trvale udržitelné ob-
hospodařování lesů?
Obecná formulace trvalé udrži-

telnosti byla rozpracována v re-
zoluci H-1, přijaté v roce 1993 
na ministerské konferenci v Hel-
sinkách za účasti ministrů zodpo-
vědných za lesní hospodářství ve 
všech státech Evropy. Obecně lze 
říci, že to znamená správu a vy-
užívání lesů a lesní půdy tako-
vým způsobem a v takovém roz-

sahu, které zachovávají jejich bi-
odiverzitu, produkční schopnost 
a regenerační kapacitu, vitalitu 
a schopnost plnit v současnosti 
i v budoucnosti odpovídající eko-
logické, ekonomické a sociální 
funkce na místní, národní a glo-
bální úrovni, a které tím nepoško-
zují ostatní ekosystémy. 
O čem svědčí Certifikát spo-

třebitelského řetězce dřeva, je-
hož jste držitelem?

Certifikát spotřebitelského ře-
tězce dřeva potvrzuje původ dřev-
ní suroviny a výrobků z ní. Pomo-
cí certifikátů C-o-C může výrobce 
nebo obchodník prokázat, že su-
rovina použitá ve výrobku pochá-
zí z certifikovaných lesů. Dochází 
tím k eliminaci využívání takzva-
ných kontroverzních zdrojů suro-
viny, která pochází z nelegální těž-
by, jako například těžby v lesních 
oblastech s těžbou přísně zakáza-

nou zákonem, nebo kde je pláno-
ván zákonný zákaz těžby. Obecně 
lze říci, že tímto svým přístupem 
podporujeme trvale udržitelné ob-
hospodařování lesů. Kromě výše 
zmíněného certifikátu jsme i drži-
telé všech certifikátů ISO, důleži-
tých pro předmět naší činnosti.
Vaše společnost provozuje těž-

bu dřeva a jeho následný pro-
dej. Komu je tato komodita ur-
čena?
Dřevo pocházející z vlastních tě-

žeb tvoří přibližně polovinu roč-
ního objemu námi zobchodované 
suroviny. Mezi naše hlavní odbě-
ratele patří jak tuzemské, tak za-
hraniční společnosti. Jedná se pře-
devším o pilařské provozy a odbě-
ratele z oblasti papírenského prů-
myslu.
Účastníte se jako firma výběro-

vých řízení ve vašem oboru?
Samozřejmě se účastníme větši-

ny výběrových řízení ať už vyhlá-
šených ze strany státu nebo obcí 
a měst. 
Na závěr našeho rozhovoru jsme 

panu Plachkému poděkovali za je-
ho ochotu a tolik cenný čas, který 
nám věnoval. (kmi)

I lesy potřebují dobré hospodáře
Kdo by neměl rád procházku voňavým lesem spojenou třeba 
s hledáním hub a jiných lesních plodů. Les je pro většinu z nás 
místem plným romantiky a tajuplné krásy. O tom, že je les 
i ekonomickým a krajinotvorným útvarem, jsme si, kvůli velké 
pracovní vytíženosti, telefonicky povídali na čísle 553 652 227 
s představitelem firmy Luděk Plachký působící v malebné 
krajině jesenických hor panem Luďkem Plachkým. 

�
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Vysočina (kid) • Třídění odpadů 
se vyplatí. Na vlastních peněžen-
kách to pocítí lidé ve Žďáru nad 
Sázavou, který vyhrál soutěž ob-
cí v třídění. 
Platby za odpad město za od-

měnu svým obyvatelům nezvýší. 
Slavnostního vyhlášení výsled-
ků soutěže se ujala její patron-
ka, atletka Jarmila Kratochvílo-
vá. Kromě obcí odměnila i jed-
notlivce, kteří se zapojili do sa-
molepkové soutěže domácností. 
Ta spočívala v označení vytřídě-
né plastové lahve soutěžní samo-
lepkou. Na třídících linkách pak 
byly označené lahve odděleny do 

zvláštních kontejnerů a posléze 
slosovány. Výherci získali napří-
klad jízdní kola.
Velké soutěžení obcí i jednot-

livců bylo hlavní náplní kampa-
ně na podporu třídění odpadů, 
kterou už podruhé pořádal kraj 
a společnost Eko-kom. Kraj tří-
dění podporuje i zvláštními gran-
tovými programy pro malé obce, 
které díky těmto penězům mo-
hou nakupovat nádoby na třídě-
ný odpad. I díky tomu je dnes na 
Vysočině kolem 9.000 takových 
kontejnerů, které stojí ve více 
než 90 procentech 704 obcí na-
šeho kraje.
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Žďár zase vyhrál v třídění Nejstarší Jihlavan slavil

Jihlava (rat) • Neuvěřitelné 101. 
narozeniny oslavil 5. prosince 
nejstarší obyvatel Jihlavy Josef 
Podzimek. Blahopřát mu přišel 
i jihlavský primátor Jaroslav Vy-
mazal (ODS) se svým náměstkem 
Josefem Kodetem (KDU-ČSL). 
Josefa Podzimka pravidelně na-

vštěvují pracovnice Pečovatelské 
služby Jihlava, Centra domácí 
zdravotní péče Home Care a or-
ganizace Život 90, ale pan Pod-

zimek je v základních potřebách 
soběstačný. „Dal jsem si za cíl tu 
být ještě čtyři roky,“ ujistil osla-
venec, když mu primátor Vyma-
zal slíbil návštěvu i příští rok. Je-
ho receptem na dlouhověkost je 
pohyb, cestování, střídmý život, 
žádné cigarety a žádný alkohol: 
„Nebo jen s mírou,“ upřesnil po-
učku o konzumaci alkoholu nej-
starší Jihlavan. Foto: archiv ma-
gistrátu

Třebíč (ivy, kid) • Lidé s mentál-
ním postižením se poprvé v his-
torii spolku stali členy republiko-
vého výboru Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým. K převrat-
nému kroku došlo na listopado-
vé jedenácté národní konferenci 
sdružení v Třebíči.
Zástupci skupin sebeobhájců, 

tedy lidí s mentálním postižením, 
kteří mluví sami za sebe a také za 
další osoby s těžším stupněm po-
stižení, se do vedení sdružení do-
stali po 37 letech existence spol-
ku. Skupiny sebeobhájců v uply-
nulých letech začaly pracovat na 
mnoha místech v republice. Zku-
šenosti čerpaly také v rámci ev-
ropských projektů od odborníků 
ze zahraničí. Delegáti konferen-
ce přijali nový zásadní program 
s názvem Společnost pro všech-

ny. Vychází z principu lidských 
práv a zásad, že lidé jsou si rovni 
a každý z nás je jedinečný. Ved-
le bohatých aktivit směřujících 
k lidem s mentálním postižením 
a jejich rodinám zdůrazňuje pro-
gram zacílení na veřejnost. „Lé-
čit je potřeba společnost, která 
není zdravá, když vyčleňuje lidi 
v důsledku jejich odlišnosti na-
příklad dané mentálním postiže-
ním“, říká předseda sdružení Ivo 
Vykydal. „Program Společnost 
pro všechny je dlouhodobou ces-
tou k naplnění vize našeho sdru-
žení.“ 
Kraj Vysočina konferenci fi-

nančně podpořil a účastnili se jí 
i krajský radní pro sociální věci 
Jiří Vondráček (KDU-ČSL) a ná-
městkyně hejtmana pro regionální 
rozvoj Marie Černá (SNK ED).

Zástupci třebíčské okresní organizace Martin Trnka a Marie Kotačková se 
stali na konferenci členy republikového výboru sdružení. Foto: archiv spolku

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MY TŘÍDÍME NEJLÉPE:
počet obyvatel obec kg/obyvatel
nad 10.000 Žďár nad Sázavou 49,02

Nové Město na Moravě 38,13
Havlíčkův Brod 33,4

2.000–10.000 Velká Bíteš 86,21
Luka nad Jihlavou 55,23
Polná 46,48

500–1.999 Dobronín / Jihlavsko 57,42
Krucemburk / Havlíčkobrodsko 54,98
Sněžné / Žďársko 51,89

do 499 Vysoká Lhota / Pelhřimovsko 110,2
Valdíkov / Třebíčsko 104,33
Kuklík / Žďársko 95,69

Mentálně postižení za sebe mluví sami

Semináře řeší nový zákon
Vysočina (kid) • Jak se budou od 
ledna platit sociální služby, co to 
přinese ústavům a domovům dů-
chodcům, co čeká jejich klienty. 
To byly hlavní otázky, které pa-
daly na sérii seminářů v bývalých 
okresních městech Vysočiny.
Semináře pořádal kraj s Národ-

ní radou zdravotně postižených 
ČR. Zúčastnili se jich zástup-
ci městských úřadů, poskytova-
telů i uživatelů sociálních služeb 
v kraji Vysočina. Krajský radní 
pro sociální oblast Jiří Vondráček 
(KDU-ČSL) a vedoucího oddělení 
sociálních služeb Jiří Bína účastní-
ky seznámili se strategickým plá-
nem rozvoje sociálních služeb. 

V hlavní části setkání hovořil Jan 
Hutař, právní expert Národní rady 
zdravotně postižených ČR.
Nejčastější dotazy se týkaly po-

skytování příspěvku na péči, kte-
rý je novinkou ve financování so-
ciálních služeb. Příspěvek totiž od 
ledna dostane od státu sám klient 
a ten si službu na základě smluv-
ního vztahu od jím vybraného za-
řízení nakoupí. Několik dotazů 
však zůstalo nezodpovězeno, pro-
tože ministerstvem práce a soci-
álních věcí nebyla dosud vydána 
k novému zákonu prováděcí vy-
hláška. Krajský úřad bude proto 
organizovat další informační se-
mináře.

Vysočina je soběstačná
Třešť (kid) • Vysočina je v otázce 
potravin, elektrické energie a pit-
né vody zcela soběstačným kra-
jem a významně zásobuje ostat-
ní české regiony. Na mezinárodní 
konferenci o územní samosprávě 
v Třešti to uvedl krajský hejtman 
Miloš Vystrčil (ODS).
„Zásobujeme skoro celou Prahu 

a Brno pitnou vodou, máme vý-
razný podíl na produkci potravin, 
na našem území vzniká 20 pro-
cent elektrické energie,“ předsta-
vil Vysočinu v úvodu konferen-
ce Vystrčil a s nadsázkou dodal: 
„Kdyby došlo k izolaci krajů, my 
bychom přežili. My ano.“
Dvoudenní konferenci s ná-

zvem Územní samospráva v Čes-
ké republice a Evropě, její pro-
blémy a perspektivy v XXI. sto-
letí pořádal Ústav státu a práva 
Akademie věd České republiky 
společně s ústavy právních věd 
ze Slovenska, Polska, Maďarska 
a Ruska. 
Náměstek českého ministra pro 

místní rozvoj Miroslav Kalous 
se zde vyslovil pro větší ekono-
mickou soběstačnost krajů napří-
klad navýšením jejich podílu na 
daňové výtěžnosti státu: „V zá-
kladní otázce samosprávy jsem 
pro ekonomické posílení regio-
nu a obcí. Čím větší autonomie, 
tím lépe.“

Živnostník zabodoval
Jihlava (kid) • Každý, kdo hle-
dal informace o cestování na in-
ternetu, asi narazil na doménu 
www.ubytovani.cz. Tu provozuje 
jihlavský živnostník David Hořa-
va, který získal třetí místo v prv-
ním ročníku celostátní soutě-

že Poštovní spořitelna Firma ro-
ku 2006 a Makro Živnostník roku 
2006, jejímž vyhlašovatelem by-
ly Hospodářské noviny.
Soutěž měla krajská kola a celo-

republikové finále. Celkem se jí 
zúčastnilo asi 220 soutěžících.

Penzion šetří prostředí
Vysočina/Řecko (reš) • Penzion 
a Kemp Javořice ze Lhotky u Tel-
če získal Královskou cenu ubyto-
vání za udrži-
telný cestovní 
ruch v katego-
rii Bed & Bre-
akfast. Dostal se 
tak mezi pět ev-
ropských ubyto-
vacích podniků, 
které cenu zís-
kaly. Hlavním 
o c e ň ova ný m 
přínosem byl systematický pří-
stup majitelů ke snižování spotře-
by zdrojů mnoha různými, nená-

kladnými a jednoduchými způso-
by. Cenu udělila nadace The Royal 
Awards for Sustainability během 

kongresu Rho-
des Tourism Fo-
rum v Řecku. 
Vítězové z ru-
kou představi-
telů vlády pořa-
datelské země 
získali také soš-
ku Oikos, která 
představuje na 
jedné straně do-

pady cestovního ruchu na naši pla-
netu a na druhé straně naději a úsilí 
lidí najít řešení těchto problémů.

Provozovatel kempu přijal ocenění 
s radostí. Foto: archiv kraje

Autobusy už mohou využívat krátkou objížďku
Příseka (kid) • První část opravy 
výpadovky z Jihlavy do Třebíče 
je od začátku prosince průjezdná 
pro osobní auta a autobusy. 
Řidiči tak mohou při cestě me-

zi oběma městy tuto část vyu-

žít a projet krátkou oklikou přes 
Puklice, zpět na původní trasu se 
napojí v Přísece. 
Druhá objízdná trasa je pro zá-

sobování Brtnice. Ta vede z Jih-
lavy přes Stonařov. Třetí objížď-

ka je pro tranzit – tedy hlavně 
pro kamiony, které přes Jihla-
vu a Třebíč projíždí. Ty pojedou 
přes Stonařov na křižovatku Ka-
sárna, kde se napojí na silnici I. 
třídy do Třebíče.

Objížďka přes Puklice pro auto-
busy a osobní auta je pro silničá-
ře na zimu prioritou číslo jedna. 
Krajnice má dosypané drtí, aby 
se rozšířil prostor pro vyhýbání. 
Silničáři ji budou solit tak, aby 
byla i při sněžení trvale sjízd-

ná. Celou zimu bude tato silni-
ce pečlivě upravovaná, tedy ho-
lá a suchá.
Také další dvě trasy, pečlivě 

vytýčené přehledným doprav-
ním značením, mají pro jihlav-
ské silničáře přednost tak, aby 

byly stále udržované. Kraj chce 
ve spolupráci s policií a hasi-
či řešit i kalamity. Případné pro-
blémy jsou připraveni řešit oka-
mžitě a odstraňovat následky ka-
lamitních stavů v řádu spíše mi-
nut než hodin.

K dispozici jsou nové jízdní řády
Příseka (kid) • Na objížďce 
opravované výpadovky z Jihla-
vy na Třebíč od prvního prosin-
ce platí nové jízdní řády. Hlav-
ní a příjemnou změnou je přede-
vším časová úspora při cestě au-
tobusem.
„Čtyři autobusové linky na tra-

se Jihlava – Třebíč prakticky ko-
pírují původní trasu. Na zákla-

dě žádostí dopravců odsouhla-
sil dopravní úřad řády, které ne-
nesou riziko zpoždění. Aktuální 
jízdní řády se od původních do-
jezdových časů odchylují v ma-
ximu 10 minut,“ přiblížil pozi-
tivní změnu náměstek hejtma-
na pro dopravu Václav Kodet 
(KDU-ČSL).
Nové aktuální jízdní řády jsou 

dostupné na webové adrese 
www.jizdnirady.cz a www.kr-vy-
socina.cz, prostřednictvím míst-
ních zpravodajů a vývěsních de-
sek se s nimi seznámili i obča-
né obcí na trasách. Fyzicky si 
lze jízdní řády vyzvednout i na 
obecních úřadech jednotlivých 
obcí, kterých se změny v časo-
vém rozvrhu autobusů týkají.

Objízdné trasy
Autobusová doprava a osobní auta: obou-
směrně částí stavby Jihlava Pančava – napojení 
na původní silnici před křižovatkou se sil. III/4051 
u obce Studénky, dále po této sil. III/4051 do ob-
ce Studénky – Puklice – sil. III/4053 Příseka – zpět 
na sil. II/405.
Nákladní auta nad 3,5 t: Do Brtnice, Okříšek 

a Třebíče ve směru od Jihlavy: z Jihlavy po I/38 – 
Čížov – Vílanec – Stonařov – dále vlevo na sil. II/
402 – vlevo po II/403 do Brtnice a dále vpravo po 
I/405 do Třebíče.
Od Třebíče, Brtnice ve směru do Jihlavy: z II/405 
ve městě Brtnice – vlevo na MK U Pivovaru – MK 
Horní Město – vpravo na II/403 – II/402 – do Sto-
nařova – na I/38 – Suchá – Vílanec – Čížov – Ran-
čířov – Jihlava.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 18. ledna. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.
Vyluštění z minulého čísla: 
V městečku Hrotovice v okrese 
Třebíč se nachází renesanční ar-
kádový zámek z konce  16. sto-
letí, barokně upravený.
Výherci z minulého čísla K. Čej-
ková, Moravec, M. Silvestrová, 
Želetava, M. Balabánová, Křídla 
získali krajský diář na příští rok, 
propisku a speciální hejtmanské 
potítko.

�29. prosinec
Vánoční nokturno, účinkují: hu-
dební soubor JA.S – Janova spo-
lečnost z Náměště nad Oslavou, 
pěvecký sbor Coruscante z Třebíče 
a Musica animata Humeris z Třebí-
če, kostel Proměnění Páně v Třebíči 
Jejkově, 19.00

�1. leden
Novoroční ohňostroj, 0.15 – hu-
dební zahájení, 0.30 – přípitek sta-
rosty města, 0.33 – ohňostroj s hu-
debním ozvučením, náměstí TGM, 
Chotěboř
Novoroční čtyřlístek, výstupu na 
Šacberk – vrch Rudný, cíl u torza 
rozhledny, Jihlava, 14.30

�15. leden
Vernisáž výstavy fotografií Jiří-
ho Zachy, Výstavní síň Klubu kultu-
ry, Velká Bíteš, 17.00, výstava trvá 
do 26. ledna
Za poznáním dnešní Zakarpatské 
Ukrajiny, beseda s pplk. v. v. Pav-
lem Koutenským, Penzion na Žďár-
ské ulici, Nové Město na Moravě

�16. leden
Ákos Kertész: Kornelovy vdovy, 
Městské divadlo, Pelhřimov, 19.30

�17. leden
E. Kálmán: Čardášová princezna, 
divadelní sál, DKO Jihlava, 19.00

�22. leden
Jablečný mejdan – zábavné od-
poledne, Penzion na Žďárské ulici, 
Nové Město na Moravě

�24. leden
Láska a porozumění, divadlo Un-
gelt Praha, klub Kasárna – areál 
Čechovka, Havlíčkův Brod, 20.00

�27. leden
Čertův švagr, Divadelní společnost 
Julie Jurištové, DKO Jihlava, 10.00

�od 26. do 28. ledna
Závody psích spřežení, Hotel 
Horník, Tři Studně

�29. leden 
Beseda s Mgr. Věrou Rudolfovou 
nad knihou Kraj setkání a návra-
tů, Penzion na Žďárské ulici, Nové 
Město na Moravě

�do 2. února
Výstava dřevěných plastik Hany 
Richterové, Muzeum Vysočiny, po-
bočka Třešť
Když se narodíme..., předměty 
z přelomu 19. a 20. století, použí-
vané po narození dítěte, Muzeum 
Vysočiny, pobočka Třešť
Vánoční výstava betlémů, dům J. 
A. Schumpetera, Třešť
Mozart ve Vídni – Mozart in Wien 
– Mozart in Vienna, výstava o živo-
tě a díle, Vysoká škola polytechnic-
ká, cizojazyčná knihovna, Jihlava

�do 4. února
Tomáš Rossí, výstava, Horácká ga-
lerie, Nové Město na Moravě

�do 10. února
Výstava malíře Axmana a nevido-
mých, Výstavní síň Klubu kultury, 
Velká Bíteš

�do 25. února
Ludmila Jandová – Vánoční mo-
tivy, Horácká galerie, Nové Město 
na Moravě

NAŠE TIPY

Mezi obcí Štoky a Jihlavou 
je vrch zvaný (viz 1. taj.) se 

žulovými skalními útvary 
a botanickou rezervací, 

kde roste (viz 2. taj.) prys-
kyřníkovitá, (viz 3. taj.), 

kyčelnice devítilistá, 
dymnivka dutá a další 

rostliny.

Autor:
rich
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(řídce)

Horská skupi-
na v Himaláji SPZ Loun

Nepořizo-
vati věci za 

peníze

Část Vídně

Název římské 
padesátky

Starší 
jednotka 

výkonu zkr.
1. tajenka

Pomůcky:
Ay; Alov; etát; Ik; 
Keane; Laa; VNEFrancouzská 

řeka
Belgický 
zpěvák Planetka
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Bagr vydal album

Vysočina (kid) • Má Vysočino. 
Tak se jmenuje jedna ze skladeb 
jedenáctého alba populární tře-
bíčské skupiny Bagr. Album s ná-
zvem Bál pro náročné nahrála sku-
pina od července do září v Bzenci 
a Třebíči. Poprvé se na něm před-
stavil nový zpěvák Petr Szabó, 
který v kapele nahradil Jarka Fil-
gase. Na žánrově rozmanitém cé-
déčku mohou posluchači slyšet 
všechny hudebníky současné se-
stavy Bagru: Petr Szabó – zpěv, 
Petr Kotlík – kytara, Petr Vaní-
ček – kytara, Adam Titz – klávesy 
a vokály, Jiří Petrus – basa, Vladi-
mír Čupřina Sovák – bicí.
Příznivci Bagru mohou přijít na 

dva hlavní křty desky. V Čáslavi-
cích bude 25. a ve Studenci 26. 
prosince. Těšit se mohou také na 
videoklip, jehož se ujal scénáris-
ta a hudebník Jiří Sedláček, zná-
mý z pořadu České televize Za-
hrada je hra.

Lidé s autismem 
vystavují na kraji

Jihlava (kid) • Výtvarná dílka li-
dí s autismem mohou vidět ná-
vštěvníci krajského úřadu ve ves-
tibulu kongresového centra až do 
2. ledna. Výstavu pořádá Asocia-
ce pomáhající lidem s autismem 
(Apla) Vysočina. Na snímku rep-
ro kresby Filipa Zápotočného.

V muzeu trvá 
výstava betlémů
Jihlava (kid) • Až do 7. ledna 
mohou lidé v Muzeu Vysočiny 
v Jihlavě navštívit velkou výsta-
vu Betlémy na Vysočině.
Kromě známých betlémů vyso-

činských autorů jsou zde k vidě-
ní i soudobé výtvory a kuriozi-
ty. Například miniaturní betlémy 
v ořechových skořápkách nebo 
třímetrový betlém z roku 1915. 
Betlémářství má v našem kraji 
tradici, velmi známé jsou napří-
klad betlémy z Třeště či Třebíče, 
které kraj reprezentují i na mezi-
národních výstavách.

V ZOO sčítají zimní přírůstky

Jihlava (kos) • Listopadové dny 
přinesly do jihlavské zoologické 
zahrady nové obyvatele. Jedním 
z nich je i mládě velmi vzácné-
ho hrošíka liberijského, kterého 
se podařilo rozmnožit po dlou-
hých osmi letech. Na snímku 
malá hrošice se svojí hroší mat-

kou Terezkou. Návštěvníci mo-
hou vidět také mládě lenochoda 
dvouprstého, které se doposud 
drží své matky ve větvích u stro-
pu amazonského pavilonu.
Jihlavská ZOO je odchovy 

vzácných druhů proslulá a ani 
v zimě zde lidé nepřijdou zkrát-

ka. Navíc každý, kdo hledá ori-
ginální dárek pro své blízké, ne-
bo například netradiční odmě-
nu pro své zaměstnance, má teď 
jedinečnou příležitost. Zahrada 
prodává permanentky na příš-
tí rok.
Například pro dospělého přijde 

celoroční trvalá vstupenka na 
250 korun, pro dítě o stokorunu 
méně. Zahrada nabízí i rodin-
né vstupné a speciální program 
pro firmy či cestovní kanceláře. 
Zájemci získají podrobné infor-
mace o permanentkách přímo na 
pokladnách či telefonicky.

Galerie nabízí dílo telčské malířky
Jihlava (jak) • Po deseti letech 
mají lidé možnost seznámit se s dí-
lem akademické malířky Míly Do-
leželové. 
Vernisáž retrospektivní výstavy 

v Oblastní galerii Vysočiny v Jih-
lavě navštívily stovky lidí. V ga-
lerii se zároveň konal křest kni-
hy Hledání pravdy malířky Míly 
Doleželové. Tu pokřtil její autor 
Ivan Žluva s prvním náměstkem 
hejtmana kraje Vysočina Václa-
vem Kodetem (KDU-ČSL).
„Malířka je výjimečnou postavou 

v naší malbě druhé poloviny 20. 
století a vůbec výjimečnou osob-
ností nejen u nás, ale v celé evrop-
ské malbě,“ řekl Ivan Žluva. Ma-
lířka prožila velkou část svého ži-
vota na Vysočině. V Jihlávce, Klá-
tovci a posledních více než dvacet 
let v Telči. Nelze ji zařadit do žád-
ného uměleckého směru. Snad 
nejblíže má Žluvy k poválečné-
mu expresivnímu realismu, jenž se 
projevil v Itálii a Mexiku. Známé 
jsou nejen její obrazy, ale i nástěn-
né fresky – snad nejpopulárnější je 
malba v lékárně na jihlavském ná-
městí. Odhaduje se, že za svůj ži-
vot namalovala úctyhodný počet 
obrazů, asi 1800.
Výstava představuje 25 rozměr-

ných pláten, desítky kreseb, bibli-
ofilie i návrhy poštovních známek. 

Ředitel krajské galerie Aleš Seifert 
připomněl, že poslední rozsáhlá 

výstava Míly Doleželové se usku-
tečnila v Jihlavě v roce 1966.

Knihu Hledání pravdy malířky Míly Doleželové pokřtil v síni oblastní galerie její autor, historik Ivan Žluva s prvním 
náměstkem hejtmana Václavem Kodetem. Foto: archiv kraje

Přípravy na ples 
jdou do finále
Žďár nad Sázavou (kid) • Národní 
krojový ples má před sebou desátý 
ročník. Dům kultury ve Žďáru nad 
Sázavou bude 3. února hostit desít-
ky krojovaných souborů. Letos je 
ples zaměřen právě na náš kraj – 
národopisnou oblast Horácko a tak 
zde vystoupí 13 souborů z Vysoči-
ny. Přihlášeny jsou také delegace 
z deseti zemí světa, včetně Vene-
zuely a Chile. Ples zahájí folklórní 
sezónu, do které patří 55 lidových 
slavností a mezinárodních folklor-
ních festivalů v roce 2007.
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V Novém Městě na Moravě všichni čekají na mráz
Zlatá lyže v ohrožení, pořadatelé potřebují, aby se v nejbližších dnech ochladilo

Jak by měl vypadat premiéro-
vý ročník FIS Tour de Ski?
„Je to náročný podnik jak pro 

závodníky, tak pro pořadatele. Od 
29. prosince do 7. ledna se odjede 
celkem osm závodů seriálu Svě-
tového poháru v klasickém lyžo-
vání. V Novém Městě na Mora-
vě, v Mnichově, Oberstdorfu, As-
siagu a celé turné končí ve Val di 
Fiemme horskou etapou. U nás 

v Novém Městě se pojede prolog, 
29. prosince ve 13.00 to bude zá-
vod žen na tři kilometry klasickou 
technikou. Na to bude navazovat 
závod mužů na čtyři a půl kilo-
metru. A druhý den, tedy 30. pro-
since to bude nejprve závod žen 
na deset kilometrů volnou techni-
kou. Muži vyrazí na start patnáct-
ky ve dvanáct hodin. To vše pro 
diváky doplníme doprovodným 

programem přímo tady na stadi-
onu a v pátek 29. prosince chys-
táme kulturní program na Vrati-
slavově náměstí v Novém Městě. 
Ten začne v osmnáct hodin.“
Jaké novinky čekají na ná-

vštěvníky tady přímo na stadi-
onu u hotelu SKI?
„Samozřejmě to bude ten sa-

motný závod. Jedná se o světo-
vou premiéru, kterou klasické ly-
žování dělá po vzoru turné čtyř 
můstků. Toto turné pojede cel-
kem 180 závodníků a další sko-
ro tři stovky členů doprovodných 
týmů. A to všechno je organizač-
ně hodně náročné. Ale diváci by 
si měli přijít na své. Tady v No-
vém Městě budou hotové dvě no-
vé tribuny, na stadionu budou tři 
velkoplošné obrazovky a bohatý 
doprovodný program.“
Uspořádání závodů je ale zá-

vislé především na počasí. A to 
vám na začátku prosince příliš 
radosti nedělá. Jak moc teď sle-
dujete předpovědi?
„To počasí je na jedné straně vý-

hodné pro to, abychom dokonči-
li vše, co je ještě třeba udělat na 
nové střelnici, kolem tribun a ta-
ké na servisním zázemí. Ale při-
znám, že v tomto termínu nás už 
nejvíc začíná zajímat právě před-

pověď počasí. Bohužel ta ne-
ní dvakrát optimistická. Ale my 
máme konečný termín pro defi-
nitivní rozhodnutí stanovený na 
22. prosince, takže stále čekáme 
na to slibované ochlazení.“
Vzpomenete si na podobnou 

situaci v předchozích roční-
cích, kdy o tom, jestli se Zla-
tá lyže pojede, nerozhodovaly 
dny, ale hodiny?
„Těch ročníků bylo samozřej-

mě víc, i když jsme pořádali zá-
vody ve druhé polovině ledna ne-
bo v únoru, tak jsme podobné 
problémy také řešili. Ale to by-
lo v době, kdy jsme neměli zaří-
zení pro výrobu technického sně-
hu. Takže to bylo často o tom, že 
jsme ten sníh na trať nosili do-
slova v čepicích, jak se o Novo-
měšťácích někdy říká. Jeden roč-
ník Světového poháru jsme mu-
seli v roce 1997 zrušit, ale jinak 
jsme vždycky ten boj s přírodou 
vyhráli. Dneska už máme natolik 
vyspělou techniku, několik sně-
hových děl, čerpací stanici, chla-
dící věže, že jenom když trošku 
dovolí počasí, tak jsme schop-
ní umělý sníh vyrobit. Ale tře-
ba v roce 2002 jsme sníh na tra-
tě naváželi ještě v den před závo-
dem a o rok později jsme v den 

závodu ještě naváželi zahřívací 
okruh.“
Jakou dobu by vám zabrala 

výroba umělého sněhu pro le-
tošní ročník Zlaté lyže?
„V pohotovosti máme šest sně-

hových děl, letos jsou už k dispo-
zici i chladicí věže na vodu k pří-
pravě technického sněhu. Jestli 
teplota klesne k mínus pěti stup-
ňům, tak jsme schopni v průběhu 
čtyř dnů vyrobit zhruba čtrnáct ti-
síc kubíků sněhu. Ten by měl sta-

čit v kritické situaci na vytvoře-
ní okruhu v délce zhruba 2,5 ki-
lometru.“
Dokončujete také nový biatlo-

nový areál. Kdy na něm spor-
tovní fanoušci uvidí první zá-
vody?
„Poprvé se tady biatlonisté před-

staví už týden po závodech Zlatá 
lyže, a to ve dnech 6. a 7. ledna. 
O týden později tady budou mít 
premiéru první mezinárodní biat-
lonové závody.“

Nové Město na Mora-
vě (hil) • Se zamračeným 
čelem sleduje předpovědi 
počasí ředitel Sportovního 
klubu lyžování v Novém 
Městě na Moravě Petr 
Honzl. Sníh není prak-
ticky v celé střední Evropě. 
Běžecký seriál závodů Svě-

tového poháru se zřejmě znovu přestěhuje na 
sever. V Novém Městě na Moravě se má světová 
běžecká špička představit už 29. a 30. prosince. 
Pro Novoměstské to má být navíc premiéra 
novinkového seriálu FIS Tour de Ski. A právě 
o tom jsme si povídali s Petrem Honzlem.

Florbalisté bojovali naplno
Třebíč (hil) • V tělocvičnách Zá-
kladní školy Benešova uspořá-
dal Sokol Třebíč florbalový tur-
naj pro mládež i dospělé. V žá-
kovské kategorii se ho zúčastni-
lo šestnáct smíšených družstev 
a k šestapadesáti vzájemným zá-
pasům nastoupilo přes 100 hrá-
čů. První místo obsadilo druž-
stvo Základní školy Benešova, 
druhé byly děti ze Sokola Kně-
žice a třetí družstvo Sokola Kra-
lice. Ve starších žácích si nejlépe 
vedli domácí Demolition Mens, 
za nimi skončili Sokol Tře-
bíč Masters a třetí místo obsa-
dila Základní škola Bartuškova. 
V kategorii dospělých se před-
stavilo celkem jedenáct družstev 

a utkání nabídla zajímavou podí-
vanou plnou dramatických situa-
cí. Ze vzájemných soubojů vyšlo 
družstvo Štěpatým, druhé místo 
obsadil tým s názvem Jen růžo-
vá to může být a na třetím místě 
skončil Sokol Lesonice. Chlap-
ci, děvčata i dospělí hráli s ve-
likým nasazením a z řad trené-
rů a hlavně trenérek nebylo sly-
šet slova pochyb, že jejich tým je 
ten nejlepší. Ve strhujícím tempu 
celého turnaje si nikdo neuvědo-
moval únavu a závěrečné vyhlá-
šení vítězů se neobešlo bez po-
řádných ovací nejen pro vítěze. 
Ve dvou dnech se v tělocvičnách 
vystřídalo skoro 300 hráčů, kteří 
odehráli 118 zápasů.

Blíží se anketa Sportovec Vysočiny
Jihlava (hil) • Jihlavský 
tenista Leoš Friedl bude 
letos obhajovat titul 
Sportovec Vysočiny. Kraj 
Vysočina totiž i letos 
vyhlašuje oblíbenou 
anketu. Své zástupce do ní 
můžete nominovat hned 
v několika kategoriích. 
Podmínkou je, že 
sportovec musí být členem 
oddílu v kraji Vysočina.

Nominace sportovců a spor-
tovních družstev přijímá od-

dělení mládeže a sportu do 
15. 1. 2007 emailem na adrese 
prokop.v@kr-vysocina.cz nebo 

osobně prostřednictvím podatel-
ny Krajského úřadu kraje Vyso-
čina, Ing. Vilibald Prokop, Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava s heslem 
Sportovec Vysočiny 2006. 
Vyhlášení ankety Sportovec 

kraje Vysočina 2006 bude násle-
dovat po okresních kolech a do 
samotného procesu hodnocení 
a nominací bude vtažena i široká 
veřejnost, která bude prostřednic-
tvím jednotlivých okresních de-
níků navrhovat své favorizované 
sportovce celokrajské působnos-
ti. Galavečer s vyhlášením nej-
lepších sportovců Vysočiny pro-
běhne 16. dubna 2007 v Jihla-
vě. Nominace mohou předkla-

datelé vyplnit do tabulky, která 
je k dispozici na oddělení mlá-
deže a sportu Krajského úřa-
du kraje Vysočina nebo na in-
ternetové adrese kraje Vysoči-
na http://mladez.kr-vysocina.cz. 
Přihláška musí obsahovat jméno 
a příjmení nominovaného, kate-
gorii do které je navržen, odvětví 
a sportovní oddíl, ve kterém pů-
sobí, umístění a úspěchy a kon-
takt na tělovýchovnou organiza-
ci a sportovce. Spolu s touto při-
hláškou je třeba dodat elektro-
nickou fotografii nominovaného 
sportovce/kolektivu, v opačném 
případě nebude nominace umož-
něna.

Kaštan znovu veze do pouště vlajku Vysočiny

Ivo Kaštan si v letošním roce spl-
nil hned několik snů. Našel nástup-
ce, kterým může dál předávat své 
zkušenosti ze závodů. „Můj zá-
měr byl takový, abych našel něko-
ho perspektivního, kdo třeba jed-
nou Dakar vyhraje, ale tuhle myš-
lenku jsem vzdal, protože lovit 
v řadách mladších jezdců je troš-
ku komplikované. Takže nakonec 
jsou to motorkáři, kteří nejsou úpl-
ně mladí, ale ne zase staří,“ pro-
zradil tak trošku tajemně Ivo Kaš-
tan. Každopádně se jedná o nad-
šené motorkáře, kteří mají zázemí 
a rozum na to, aby Dakarskou rall-
ye dojeli. Tou podstatnou změnou, 
která se kolem velkomeziříčského 
závodníka letos odehrála, byla ale 
změna motorky. Kaštan sice i na-
dále pojede za tým Gauloises In-
ternational, ale po letech odešel 
od KTM a přijal lukrativní nabíd-
ku japonské tovární značky Suzu-
ki. „Pro mě to je nová výzva, nová 

motivace. Je to záruka dlouhodo-
bější spolupráce, otevírá se přede 
mnou závodní perspektiva do ně-
kolika příštích let,“ říká Kaštan. 
Příjemnou změnou je také po-

sunutí startu nejslavnějšího eta-
pového závodu. Dakar startoval 
zpravidla na Silvestra. Tentokrát 
se organizátoři odhodlali ke změ-
ně a úvodní prolog naplánovali na 
6. ledna. S radostí tuto zprávu při-
jal také Ivo Kaštan. „Hodně mi to 
pomohlo. Když odjíždíte 26. pro-
since, tak se vám pod stromeč-
kem kromě dárků válí spousta ta-
šek, stanů a dalšího materiálu, kte-
rý potřebuji na soutěž. Já si hlav-
ně cením toho, že si po dlouhém 
čase budu moci užít Vánoce s dce-
rou, budeme koukat na pohád-
ky a že spolu prožijeme Silvestra, 
který už jsem pomalu zapomněl, 
jak vypadá,“ libuje si sedminásob-
ný účastník Dakaru. Rallye stej-
ně jako v loňském roce odstartuje 

v portugalském Lisabonu, násle-
duje přesun do španělské Malagy, 
odkud se karavana dvěstěčtyři-
cetin motorek, asi sto osmdesáti 
aut a osmdesáti kamionů přesune 
do Afriky. Tam na účastníky rall-
ye čekají první etapy v hornatém, 
prašném a studeném Maroku. Pak 
čeká závodníky přejezd západní 

Sahary, ale to opravdové závodění 
začne až v hloubi pouště. „Po de-
seti letech se znovu podíváme do 
Timbuktu v Mali, pak se vrátíme 
znovu do Mauretánie a přes Sene-
gal dojedeme do Dakaru,“ před-
stavil zhruba letošní trasu velko-
mezeříčský závodník. Toho stej-
ně jako v předchozích několika le-

tech bude znovu doprovázet jeho 
manželka Viera. „My bychom bez 
sebe asi nikam nejeli,“ prohlašuje 
Kaštan. „A bude mít opět spous-
tu práce. Kromě zprostředková-
ní pravidelného zpravodajství sem 
do Čech, mě bude například mu-
set každé ráno vzbudit,“ dodává 
s úsměvem Ivo Kaštan.

Velké Meziříčí (hil) • Velkomeziříč-
ský motocyklový závodník Ivo Kaštan 
znovu míří mezi písečné duny Sahary. 
Už poosmé bude bojovat s nástrahami 
nejslavnější rallye. Také letos s se-
bou velkomeziříčský závodník poveze 
vlajku kraje Vysočina. Jestli zavlaje 
v Dakaru, to se dozvíme na konci ledna.

• Spartak Pelhřimov má nové-
ho trenéra. Druholigové hokejis-
ty povede do konce sezóny bý-
valý obránce Jihlavy, Havlíčkova 
Brodu a Pelhřimova, Pavel Zmr-
hal. Na střídačce vystřídal trené-
ra Jana Zachrlu, kterého vedení 
klubu odvolalo kvůli neuspokoji-
vým výsledkům týmu.
• Nejpozději v polovině ledna 
příštího roku bude mít Dukla Jih-
lava nového jednatele. Klub do 
té doby stále povede Ivan Padě-
lek, kterého rada města odvolala 
23. listopadu. Zájemci o post šé-
fa Dukly se mohou hlásit až do 
2. ledna. Vítěze výběrového říze-
ní pak zastupitelé zvolí na svém 
prvním lednovém zasedání.
• Hned dvě jména třebíčských 
odchovanců najdeme v širší no-
minaci české hokejové reprezen-
tace do dvaceti let. Pozvánku do 
juniorky dostal Vladimír Sobot-
ka, který v současné době ob-
léká dres pražské Slávie. Dru-
hým pozvaným je útočník pr-
voligové Třebíče Marek Laš. Le-
tošní juniorský šampionát bude 
hostit od 26. prosince do 5. led-
na Švédsko.
• Jihlavská hokejová juniorka 
má nového kouče. Žezlo po Petru 
Vlkovi převzal Aleš Polcar. Jedn-
ačtyřicetiletý kouč začal sezó-
nu na lavičce týmu Dukly, ale po 
šesti kolech bez vítězství byl spo-
lečně s Milanem Chalupou kon-
cem září od mužstva odvolán.

KRÁTCE Z HOKEJE

Své favority můžete navr-
hovat v těchto kategoriích: 

• Dospělí
• Kolektiv
• Mládež (do 15 let)
• Senioři
• Trenér roku
• Zdravotně postižený 

sportovec
• Čtenářská anketa – kate-

gorie kolektiv a jednotlivci

Konečné rozhodnutí padne Konečné rozhodnutí padne 
22. prosince22. prosince


