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Přijede prezident
Václav Klaus navštíví 
v září už podruhé 
Vysočinu. S manželkou 
zde stráví tři dny.
 strana 2

HAVÍŘI PROŠLI MĚSTEM
Jihlava (kid) • Z hlubin jihlav-
ského podzemí opět vyšel průvod 
160 důlních skřítků. Děti od dvou 
let oblečené do historických kos-
týmů přišly Jihlavanům připome-
nout dávnou slávu královského 
horního města. Počátky této sva-
tojánské slavnosti spadají do roku 
1799, obnovena byla po třicetile-
té odmlce před osmi lety. 
 Foto: Luboš Pavlíček

Zlatý voči
Radomír Dvořák 
dokončuje svůj 
monument v lipnických 
lomech. Lidé jej uvidí 
14. září. strana 3

Přehrada má loď
Na hladinu dalešické 
přehrady vyplula výletní 
loď Vysočina. Kraj má 
další atrakci.
 strana 6

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz
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Památky je nutné hledatPamátky je nutné hledatPamátky je nutné hledatPamátky je nutné hledat

AKTUÁLNĚ S RADNÍM

Léto v našem kraji naplno převzalo vládu. Skončily senoseče a jahody se 
smetanou a voní zralé obilí a houby v lesích. Takové ty poctivé letní ven-
kovské radosti jsou v plném proudu. Rybníky a koupaliště oblehly davy 
a nezbývá nám, než doufat, že voda vydrží čistá a průzračná. 
Spousta papíru už byla popsána tématem sinice a jejich nebezpečnost 
a škodlivost. Přemnožené sinice jsou opravdu nebezpečné a jejich jed je 
srovnatelný třeba s jedem muchomůrek – to jen pro představu. Jenže si-
nice nejsou žádní zákeřní zabijáci, jak je někdy vykreslují média. Jsou to 
v podstatě velmi užitečné malé organizmy. Malé množství sinic je ve vodě 
přirozené a žádoucí. Zaujímají důležité místo v koloběhu života na zemi – 
právě sinice kdysi udělaly atmosféru naší planety dýchatelnou.
Celý problém je jen a jen v jejich množství a v narušené rovnováze příro-
dy. Jestliže je životní prostředí zdravé, systém umí sám udržet množství si-
nic ve vodě v normálním stavu a jed, což je vedlejší produkt jejich existen-
ce, pak není nijak nebezpečný, dokonce ani při pití takové vody.
Jenže zkrátka bývá příliš teplo a navíc je voda doslova naplněná těmi 
pověstnými fosfáty. Z hnojení pů- dy, z prášků do automa-
tických praček a myček. A fos- fáty jsou pro sinice ně-
co jako vepřové s knedlíkem a se zelím. Umí se ji-
mi cpát jak Otesánek a bá- ječně po nich rostou 
a prospívají. 
Problém sinic je vážný a na kraji se jím zabýváme 
už několikátým rokem. Finanč- ně podporujeme 
stavby čistíren odpadních vod, 
které by uměly fosfá-
ty z vody odstranit. 
Hodiny a hodiny vy-
mýšlí odborníci způ-
sob, jak vyčistit za-
mořené přehrady. 
Tak vážné to je.
Pomoci můžeme 
úplně všichni. 
Bezfosfátové 
přípravky do 
praček a my-
ček na tr-
hu jsou a kaž-
dé jejich použi-
tí znamená čist-
ší a bezpečnější 
koupání pro nás 
a naše děti.

Ivo Rohovský
radní kraje

Program pro nás máme, ale co s dětmi? Marie Černá právě opouští infocentrum v Telči. Foto: Luboš Pavlíček

Tak vypadají hlavní výsledky 
cesty po třech městech s památ-
kami UNESCO, kterou v červen-
ci podnikla náměstkyně hejtmana 
Marie Černá (SNK ED) s vedou-
cí krajského oddělení cestovního 
ruchu Ivanou Mahelovou.  
Celkem jednoduché zadání – 

máme s sebou skupinku malých 
dětí, kterým sice chceme uká-

zat památky, ale také jim připra-
vit nějaký další program, dát jim 
najíst a vůbec strávit ve městě 
a okolí pěkný den. S tím začíná-
me v Telči. 
Profesionální, dobře vybave-

né infocentrum. Pracovnice nám 
rychle a bezchybně naplánují den, 
rozkreslí nám do mapy trasy pro-
hlídky města a upozorní i na no-

vinku – parní mlýn. Jenže máme 
problém. Chození po nádherném 
městě je báječné pro dospělého, 
naše fiktivní děti by však odrov-
nalo už po první hodině. Nic ji-
ného nám ale Telč nenabízí, tedy 
podle infocentra na radnici. 
Objevili jsme soukromou expo-

zici skřítků a pověstí přímo na 
náměstí, tady tu naši pomyslnou 

skupinku zabavíme asi půlhodi-
nu. Přichází ale spása, o které 
v „íčku“ nic nevěděli. Kastelán 
zámku nás upozornil na speciál-
ní dětské prohlídky s upraveným 
výkladem a důrazem na pohád-
ky, které se kdy v Telči natáčely. 
Perfektní, další zhruba hodinku 
program máme.
 (Pokračování na str. 6)

Základna v Náměšti zůstane
Náměšť nad Oslavou 
(kid) • Velká nejistota. 
Tak se dají shrnout 
výsledky návštěvy minis-
tryně obrany Vlasty 
Parkanové (KDU-ČSL) 
na letecké základně 
v Náměšti nad Oslavou. 

Samosprávy i armáda velmi sto-
jí o to, aby základna zůstala zacho-
vána. Armáda do ní navíc investo-
vala už více než tři miliardy korun 
s tím, že ji mimo jiné připravova-
la na přesun přerovské vrtulníko-
vé letky. Ministryně obrany ně-
kolikrát zopakovala, že základna 
v Náměšti zůstane. O její defini-
tivní podobě ale bude rozhodovat 
vláda a parlament až na podzim. 
Kraj Vysočina i náměšťská radnice 
podporují zachování a rozvoj zá-
kladny a budou na ministryni i vlá-
du ze všech sil apelovat, aby tako-
vé řešení co nejdříve zvítězilo.Vlasta Parkanová viděla na náměšťské základně opravdu všechno. Foto: Luboš Pavlíček

Vysočina (kid) • Nejlépe se Vysočina (kid) • Nejlépe se 
turista zorientuje v Třebíči, turista zorientuje v Třebíči, 
děti se nejvíc vyřádí ve Žďáru děti se nejvíc vyřádí ve Žďáru 
nad Sázavou a telčský zámek nad Sázavou a telčský zámek 
jim nabídne speciální jim nabídne speciální 
prohlídky. Problém prohlídky. Problém 
ale zůstává: Jak se ale zůstává: Jak se 
lidé o památkách lidé o památkách 
UNESCO na UNESCO na 
Vysočině dozvědí?Vysočině dozvědí?
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Komplikovaná stavba už skončila
Jihlava/Příseka (kid) • V srpnu 
už řidiči z Jihlavy do Příseky po-
jedou po zbrusu nové silnici. Bě-
hem červencových prací nic ne-
nasvědčovalo tomu, že by doda-
vatel nestihnul předání stavby na 
konci měsíce. Také odbočení na 
Puklice dostane novou tvář a re-
konstrukcí projde i navazující sil-
nice až do Příseky.
Poslední červenec byl vážným 

termínem. Stavbu totiž kraj fi-
nancoval z evropské dotace ve 
výši asi 150 milionů korun a zdr-
žení by znamenalo, že z Bruselu 
žádné peníze nepřijdou. Dodava-
tel přitom původně slíbil, že sil-
nici dokončí už do loňského pod-
zimu. To se ale nestalo, a firma 
dokonce v pracích nepokračova-
la ani během extrémně mírné zi-
my, kdy na Vysočině běžně na 
stavbách práce probíhaly. Kra-
ji na jaře došla trpělivost a veřej-
ně dal najevo, že další průtahy už 
trpět nebude. Harmonogram pra-
cí, který s dodavatelem dohod-
nul, zveřejnil na svých webových 
stránkách, a každý tak mohl po-
stup firmy kontrolovat. Kvalitu 
prací testoval v odborných labo-
ratořích a představitelé kraje by-
li na stavbě doslova každý den. 
Snímek z druhé poloviny červen-
ce zachytil přípravy povrchu na 
vodorovné značení.
 Foto: Luboš Pavlíček

Plán rozvoje zdravotnictví je na světě

Analýzu stavu a vývoje zdra-
votnictví a pěti nemocnic v kraji 
zpracovával odbor zdravotnictví 
ve spolupráci se specializovanou 
firmou několik měsíců. „Přesně-
ji řečeno, několik měsíců vznikal 
samotný výstup. Sběr dat probí-
hal několik let,“ řekl Jiří Běhou-

nek s tím, že právě díky dlouho-
dobé práci je nyní přesně vidět, 
jak se zdravotnictví v kraji vyvíjí. 
„Sledujeme například počty paci-
entů, lůžek či ambulantních výko-
nů a zejména časové řady tako-
vých čísel. Díky tomu lze odvo-
dit i trendy vývoje do budoucna,“ 

popsal Běhounek základní náplň 
analýzy. 
K materiálu se mají vyjádřit 

zdravotní pojišťovny a zabývat se 
jím poté definitivně bude krajské 
zastupitelstvo. „Jde o velmi cen-
ný dokument. Může nám ukázat 
potřeby většiny zdravotnických 
zařízení z hlediska investic, per-
sonálního vybavení, nákupu pří-
strojů a podobně. Přitom je ne-
závislý na subjektivním pohledu 
jakéhokoliv politické uskupení,“ 
prohlásil Běhounek a na adresu 
pojišťoven dodal: „Pokud nebu-
de z jejich strany řečeno, jakým 
způsobem budou především ne-
mocniční provozy hrazeny, nemá 

samozřejmě smysl nic plánovat 
a zejména měnit.“
Koncepční plány rozvoje zdra-

votnictví zpracovávají prakticky 
všechny české kraje. Stát předal 
do jejich správy nemocnice a kra-
je se musí vypořádat s jejich pro-
vozem a financováním. Nemocni-
ce přitom povětšinou dostaly těž-
ce zadlužené. „Na Vysočině je pět 
krajských nemocnic, z nichž žádná 
není zásadně jiná než ty ostatní. Je 
společnou vůlí všech, aby poskyto-
valy tu nejlepší péči s tím, že vel-
mi specializované výkony pak mu-
sí na základě smluvních vztahů po-
skytovat spíše nadregionální pra-
coviště,“ uzavřel Jiří Běhounek.

Vysočina • Krajští zastupitelé mají před sebou 
velmi propracovaný plán rozvoje krajského 
zdravotnictví. Chtějí, aby se k němu vyjádřily 
i zdravotní pojišťovny. To se stane zřejmě na 
podzim. Pro měsíčník Kraj Vysočina to uvedl 
předseda krajské zdravotní komise a člen 
zastupitelstva Jiří Běhounek (ČSSD).

KRÁTCE

Autobusů jezdí víc
Jihlava (kid) • Zaměstnanci podni-
ků v průmyslové zóně Střítež u Jih-
lavy mohou od července využít 18 
pravidelných autobusových spojů. 
Kraj tak splnil svůj nedávný slib 
z jednání s tamními zaměstnava-
teli. Dohodnul se se společnostmi 
Jipocar a Automotive Lighting na 
společném financování, a rozvíjející 
se průmyslová zóna dnes tak může 
posílenou osobní dopravu využívat.

Přírodě pomůže Brusel
Vysočina (kid) • Na údržbu chrá-
něných území evropského význa-
mu Natura 2000 by kraj mohl zís-
kat dotace z Bruselu. Krajský odbor 

životního prostředí teď ve výběro-
vém řízení hledá zpracovatele pro-
jektových žádostí. Na Vysočině jde 
o 56 lokalit. Jde o místa, kde se do-
chovaly původní porosty, či zde ži-
jí a rostou velmi vzácní živočicho-
vě a rostliny. Seznam takových čes-
kých lokalit nyní Evropská komi-
se projednává a po jeho schválení 
v nich kraje musí vyhlásit do šesti 
let zvláště chráněná území.

Spolupráce s Rakouskem trvá

Vysočina/Dolní Rakousko (kid) • Přípravy Dolno-
rakouské zemské výstavy, jejíž část bude poprvé pro-
bíhat i na Vysočině. To je hlavní aktualizace pracov-
ního programu spolupráce, který podepsali hejtman 
Vysočiny Miloš Vystrčil s dolnorakouským zem-
ským hejtmanem Erwinem Pröllem.
Zemská výstava se představí obyvatelům i návštěv-

níkům našeho kraje. Její část bude probíhat v Telči 
a kraj Vysočina je jedním ze spolupořádajících part-
nerů. Dalším konkrétním bodem spolupráce obou 
krajů je i dlouhodobá snaha o obnovení železničního 
spojení přes česko-rakouský přechod Slavonie-Fra-
teres. Pro posun v naplnění tohoto společného cíle je 
klíčové rozhodnutí rakouského ministerstva dopravy 

a rakouských drah o financování stavebních prací. 
„Pokud dojde k fixaci termínu a organizace Dolno-
rakouské zemské výstavy, pak spolková země Dol-
ní Rakousko může uvažovat o předfinancování pro-
jektu znovuzprovoznění železničního přechodu, což 
však předpokládá rychlé a jasné rozhodnutí místního 
ministerstva dopravy,“ informoval Erwin Pröll. Dol-
norakouská zemská výstava bude také velkou příle-
žitostí k navázání užší spolupráce mezi rakouskými 
a českými historiky a pracovníky muzeí. 
Pracovní program byl také rozšířen o oblasti infor-

mačních technologií, ochrany před katastrofami a zá-
chranné služby, územního plánování a rozvoje regio-
nů, obnovy vesnic a měst a regionální politiky EU.

Na snímku hejtmani jižních Čech, Dolního Rakouska, jižní Moravy a Vysočiny Jan Zahradník, Ervin Pröll, Stanislav Ju-
ránek a Miloš Vystrčil při podpisu dohody. Foto: archiv kraje

Vysočinu navštíví prezident

Cesta prezidenta republiky po 
Vysočině se uskuteční od 11. do 
13. září. Program návštěvy se při-
pravuje ve spolupráci s prezident-

skou kanceláří tak, aby se dostalo 
na místa našeho kraje, která čes-
ký prezident při minulé návště-
vě před více než třemi roky nena-

vštívil. „Je velmi obtížné vybrat 
místa našeho kraje, ve kterých se 
pan prezident zastaví. Aby se do-
stalo na všechny, musel by pan 
prezident věnovat Vysočině tři 
měsíce a ne tři dny, ale chápeme, 
že to není možné. Máme co uká-
zat a na návštěvu se moc těšíme,“ 
uvedl hejtman Vystrčil. 
Václav Klaus navštíví Vysoči-

nu ve funkci prezidenta podru-
hé. Jeho první cesta se uskutečni-
la v květnu 2004.

Vysočina (jis) • V první polovině září přivítá 
Vysočina prezidenta České republiky Václava 
Klause. Při třídenní cestě po Vysočině jej bude 
doprovázet hejtman Miloš Vystrčil (ODS). 
Prezident s manželkou se setká s občany v asi 
desítce měst a obcí našeho kraje.

KRÁTCE

Návštěva velvyslance
Jihlava (kid) • Spolupráce mezi 
českými a tuniskými regiony, kon-
takt jihlavské vysoké školy s obdob-
nou v Tunisu a africký film na jih-
lavském festivalu dokumentů. I ta-
ková témata probíral s hejtmanem 

Vysočiny Milošem Vystrčilem (ODS) 
při své návštěvě velvyslanec Tunis-
ké republiky Radhouane Larif. Kro-
mě hejtmana se velvyslanec sešel 
i s jihlavským primátorem Jarosla-
vem Vymazalem (ODS) a krátce na-
vštívil Telč.

Kardiocentrum otevře
Jihlava (kid) • Do září budou mít 
lidé s onemocněním srdce k dispo-
zici kardiocentrum jihlavské nemoc-
nice. Přispěje k tomu 20 milionů ko-
run, které kraj přidá na jeho vybu-
dování. 
Kardiocentrum buduje soukromá 
společnost z jižních Čech. Po ote-
vření bude kardiocentrum přístupné 
z celého kraje do 30 minut. To zna-
mená, že lidé s akutními srdečními 
příhodami se do rukou odborníků 
dostanou daleko dříve než dosud.

Větší nezávislost krajům
Vysočina/Lipno (kid) • Kraje chtě-
jí více peněz z vybraných daní. Nao-
pak odmítají účelové dotace od stá-
tu. Tedy peníze, které jim stát sice 
dá, ale nadiktuje jim, za co je ma-
jí utratit. V praxi by to celé zname-
nalo větší ekonomickou samostat-
nost regionů. 
Podle představ Asociace krajů by 
všechny výdaje samospráv, tedy kra-
jů a obcí, byly z daňových výnosů fi-
nancovány. Výjimkou by byly pouze 
úkony státní správy, které vykonáva-
jí pro stát (příkladem jsou třeba sta-
vební úřady). Ty by stát objednával 
jako dosud a dotacemi hradil. Re-
giony proto žádají vládu o zřízení 
mezirezortní komise, která by nove-
lu zákona o rozpočtovém určení da-
ní připravila.

Právě dokončená rekonstrukce silnice mezi Jihlavou a Přísekou je první částí modernizace důležitého silničního tahu mezi Třebíčí a Jihlavou. Rekonstrukce stála zhruba 185 milionů korun, tři čtvrtiny 
zaplatí evropská dotace. Foto: Luboš Pavlíček

Dodavatel pod kontrolou Dodavatel pod kontrolou 
splnil své slibysplnil své sliby
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Lipnice nad Sázavou (kid) • 
Zlatý voči. Tak se jmenuje tře-
tí a poslední část triptychu Ná-
rodní památník odposlechu z ru-
kou havlíčkobrodského výtvar-
níka Radomíra Dvořáka. Právě 
v těchto dnech umělec v opuš-
těném lomě u Lipnice nad Sáza-
vou provádí poslední úpravy. 
Národní památník odposlechu 

tvoří tři části lidského těla, vyte-
sané v žulových stěnách lipnic-
kých lomů. Unikátní je nejen té-
ma a zpracování, ale také umís-
tění do krajiny a přímo do mís-
ta. Nedílnou součástí všech tří 
monumentů jsou také pohledová 
stanoviště, odkud je mohou ná-
vštěvníci vidět, a jedinečné pro-
pojení s přírodou. 

První část triptychu, Brettschne-
iderovo ucho, odkazovala na lip-
nickou Haškovu tradici a nebý-
valý vzestup šmírování nic ne-
tušících občanů státní mocí 
v postdemokratické společnosti. 
Výtvarník jej tvořil spolu se žá-
ky místního kamenického učiliš-
tě. Postupně přibyla Ústa prav-
dy, která téma rozvinula a vý-

tvarně obohatila o lomený ob-
louk, rámující monument. 
Dnes jsou tedy na řadě Zlatý 

voči. Ty rámuje pravoúhlý troj-
úhelník. „Lze tam vycítit sym-
bol Boží vševědoucnosti, apli-
kovaný na dnešní dobu,“ popi-
suje Radomír Dvořák svůj zá-
měr s tím, že už druhý pohled 
pak může také odkazovat na ži-

velný rozmach kamerových sys-
témů a absolutní ztrátu soukro-
mí jednotlivce. 
Všechny tři části Národního pa-

mátníku odposlechu tvoří v kra-
jině další trojúhelník. „Památník 
má potenci stát se poutním mís-
tem ve smyslu putování za uvě-
doměním si. A nedílnou součás-
tí takového putování je právě sa-

ma cesta. I proto jsem hledal 
umístění tak, aby cesta byla vů-
bec možná,“ řekl Dvořák.
Nebývalý je také způsob vzni-

ku monumentu. Radomír Dvo-
řák jej tvoří v opuštěném lomu 
sám, na místě táboří 37 dní. Je-
ho blízcí a přátelé mu vozí po-
traviny a pravidelně jej v lese 
navštěvují.

�� ��www.kr-vysocina.cz

BRAMBORY, ZLATO VYSOČINY

Sedmý díl seriálu o nejtypičtější ze-
mědělské plodině našeho kraje. Au-
torkou je předsedkyně Komise pro 
brambory Okresní agrární komory 
v Havlíčkově Brodě Marie Rasocho-
vá.
Běžný pozorovatel, který projíždí Vy-
sočinou, vidí krásně kvetoucí poros-
ty brambor – bílé, fialové a dokon-
ce i modré. Odborník – bramborář ví, 
že toto období, zejména měsíc čer-
venec, je rozhodující pro výsledek je-
ho pěstitelského úsilí. Nejenom, že se 
rychle tvoří nadzemní část brambor 
– listy a stonky – bramborové trsy, 
ale hlavně se začíná tvořit a vyvíjet 
i podzemní část bramborových rost-
lin – hlízy. Ty nerostou na kořenech 

bramborových rostlin, ale na stolo-
nech – podzemních vegetativních or-
gánech brambor. Je důležité, aby se 
stolony a poté hlízy vyvíjely v kyp-
ré, dostatečně vlhké zemině, která je 
pro brambory upravená do speciál-
ních brázd – hrůbků. Je vhodné, aby 
tyto hrůbky byly co největší, aby při 
obdělávání nedocházelo k poškození 
stolonů a tím i deformaci tvořících se 
hlíz. Neopatrným nahrnováním zemi-
ny k bramborovým trsům můžete po-
škodit kvalitu hlíz i na vlastní zahrád-
ce. Proto je třeba nahrnování hrůb-
ků udělat včas, před zapojením natě 
bramborových trsů.
Měsíc červenec je velmi rozhodu-
jící také pro bramboráře – pěstite-

le sadby brambor. Většina z nich je 
soustředěna právě v regionu Vysoči-
ny. Proč? Protože oblast Vysočiny má 
pro pěstování sadby brambor nejlep-
ší přírodní podmínky z celé České re-
publiky – vyšší nadmořskou výšku, 
která je spojena s nižšími průměr-
nými teplotami a vyššími srážkami, 
lehčí písčito-hlinité půdy, nižší vý-
skyt škůdců a chorob, které napada-
jí brambory. To všechno zaručuje, že 
kvalita sadby vypěstované na Vyso-
čině je vysoká a ostatním pěstitelům 
konzumních a průmyslových bram-
bor se vyplatí si tuto sadbu vždy kaž-
doročně nově pořídit.
Pěstování sadby na Vysočině má 
dlouholetou tradici. Postupně se pro 

pěstování sadby brambor vytvořil 
speciální systém agrotechniky, by-
ly vysledovány nejvhodnější lokality, 
takzvané uzavřené sadbové oblas-
ti, výrazně je propracován i způsob 
kontroly a certifikace sadby brambor. 
K těmto speciálním opatřením se řa-
dí například negativní výběry, což je 
odstraňování neboli selekce vizuál-
ně odlišných trsů ze sadbových po-
rostů brambor. Na to jistě mnozí rá-
di vzpomínají. V minulosti byla vět-
šinou spojena se studentskými bri-
gádami.
Bramboráři na Vysočině vynakláda-
jí v letním období mnoho odborné-
ho úsilí, aby brambory byly zlatem 
Vysočiny.

Co se děje na polích s bramborami v létě?

Vedení kraje ocenilo nejlepší studenty
Vysočina (kid, jis) • Dalších 45 
žáků a studentů ze základních 
a středních škol Vysočiny získa-
lo od krajské rady cenu Talent 
Vysočiny. Deset nejnadanějších 
z nich bude moci po dobu příštích 
deseti měsíců hospodařit s deseti-
tisícovým stipendiem.
Odborná komise letos vybíra-

la adepty na cenu Talent Vyso-
činy 2007 z celkového počtu 130 
návrhů. V každé kategorii by-
li zvlášť oceněni žáci základních 
škol a zvlášť studenti středních 
škol. Od věkové kategorie se od-
víjí i výše stipendií. Kromě oce-
něných talentů získalo dalších 34 
žáků či studentů jednorázové sti-

pendium ve výši 1000 či 2000 
korun. 
Od roku 2003, kdy byla oceně-

ní poprvé vyhlášena, se mezi no-
minovanými objevilo 546 jmen. 
Některá se objevují pravidelně, 
například fenomenální hudeb-
ník Walter Hofbauer ze Základ-
ní umělecké školy Telč, některá 
jména už kopírují i zápisy světo-
vých podniků – například talen-
tovaná Andrea Jirků, studentka 
Gymnázia Vincence Makovské-
ho se sportovními třídami Nové 
Město na Moravě, která si pravi-
delně připisuje rychlobruslařské 
úspěchy na evropských i světo-
vých závodech.

Vysočina, Ukrajina (jis, kid) • 
Právě v těchto dnech odjel na 
Ukrajinu náměstek hejtmana Vác-
lav Kodet (KDU-ČSL) a člen 
krajského zastupitelstva Jiří Bě-
hounek (ČSSD). Během své cesty 
mají najít nejen region, ale i způ-
sob, kterým může Vysočina Ukra-
jině pomoci. 
„Naším cílem je nabídnout vy-

tipovanému regionu smyslupl-
nou podporu. Jednou ze zvažova-
ných variant je například pomoc 
při celkové stavební rekonstruk-
ci budovy vybrané základní školy 
a následného postupného dovy-
bavení technického zázemí, kte-
ré je standardní ve školách u nás,“ 
uvedl Václav Kodet. Snahou kra-
je Vysočina je navázání užiteč-
ných kontaktů s regionem, který 
by o takovou spolupráci stál.
„Podpora směrem na Východ je 

naše dlouhodobě diskutované té-
ma. Zatím jsme své zahraniční 
aktivity směřovali spíše na Západ, 
který nám v mnoha případech po-
mohl a podělil se s námi o své 
zkušenosti. Je nejvyšší čas otočit 
se o sto osmdesát stupňů a podat 
pomocnou ruku dál,“ řekl v této 
souvislosti hejtman Miloš Vystr-
čil (ODS). Zakarpatskou oblast si 
kraj Vysočina pro možné navázá-
ní spolupráce a poskytnutí podpo-
ry vybral také proto, že oba regi-
ony k sobě mají i historicky blíz-
ko. „O charakteru a způsobu po-
skytnutí případné podpory musí 
rozhodnout zastupitelstvo. V této 
chvíli je však ještě předčasné ře-
šit jednotlivosti, důležité je sezná-
mit se na místě s konkrétní situa-
cí a následně vše podrobně disku-
tovat v příslušných orgánech kra-
je,“ doplnil Václav Kodet.

Kraj nabízí východním 
sousedům pomocnou ruku

Památník odposlechu je dokončený 

Záchranáři sídlí v novém
Pelhřimov (kid) • Přímo v areá-
lu pelhřimovské nemocnice ma-
jí zdravotničtí záchranáři zbru-
su nové sídlo. Kraj přišla celková 
rekonstrukce na zhruba sedm mi-
lionů korun. Záchranáři dnes síd-
lí v 15 nových místnostech, nová 
garážová stání získaly i sanitky. 
Zdravotnická záchranná služba 

je jednou ze zdravotnických or-

ganizací zřizovaných krajem. Ře-
ditelství sídlí v Jihlavě, v kraji je 
15 výjezdových stanovišť.
Kromě investic do sídel záchran-

né služby kraj financuje také vy-
bavení záchranářů. Loni měla zá-
chranka takto k dispozici 18 mili-
onů korun, které utratila za 7 no-
vých sanitek, přístroje pro pomoc 
kardiakům a další.

Hejtman Miloš Vystrčil si během předávání cen našel čas i na debaty se stu-
denty. Foto: archiv kraje

TALENT VYSOČINY 2007
Humanitní obor Petr Kameník a Karolína Somrová, Gymnázium Jihlava

Umělecký obor Walter Hofbauer, ZUŠ Telč, Michal Španko, ZUŠ Havlíčkův Brod

Technický obor Ladislav Havlát, Gymnázium Třebíč, Jana Hejlová a Aneta Neubauerová, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Přírodovědný obor Tomáš Koutný, Gymnázium Třebíč, Michal Nagy, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

Sportovní obor Jakub Švanda a Andrea Jirků, Gymnázium a Sportovní gymnázium Nové Město na Moravě

Podoba Zlatých vočí je pod rukama Radomíra Dvořáka den ode dne zřetelnější. Foto: Luboš Pavlíček

Slavnostní odhalení Zlatých vočíSlavnostní odhalení Zlatých vočí
14. 9. 2007 ve 14.00 hodin14. 9. 2007 ve 14.00 hodin

Krajská mluvčí Jitka Svatošová, radní Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
Pavel Hájek, ředitel záchranářů Lukáš Kettner a primářka pelhřimovské zá-
chranky Jana Koubková při slavnostním otevírání objektu. Foto: archiv kraje
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Tak nás kontaktujte:
 844 767 767
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info@optimi.cz • optimibrno@quick.cz • www.optimi.eu

ZASKLENÍ LODŽIE

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!

OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
mobil: 602 477 874

Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697
mobil: 728 440 150

VVVÁÁMM  ŠŠEETTŘŘÍÍ   TTEEPPLLOO  AA  PPEENNÍÍZZEE

Dodávky zajišťují naše smluvní firmy v celé ČR

SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL

ZASKLILI JSME PŘES 4455 000000 BALKONŮ!ZÁRUKA 5 LET
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Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
tel:  566 697 301
fax: 566 697 392

e-mail: mont@pks.cz

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

www.pks.cz

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23 Sleva se vztahuje na v˘robky z profilu Zendow s termínem montáÏe 15. 7. - 31. 8. 2007,
tj. vztahuje se na cenové nabídky vyhotovené v období 11. 6. - 31. 7. 2007 
a platí do naplnûní v˘robní kapacity.

Pfiipravovaná novinka: 
nov˘ 6komorov˘ profil Inoutic Prestige
s v˘raznû lep‰ími tepelnû-izolaãními vlastnostmi.

6 komor

hloubka 76 mm

stfiedové tûsnûní 
navíc

NEâEKANÁ SLEVA
na plastová okna! 

PKS MONT, a.s.
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MOŽNÉ I LETNÍ INTENZIVNÍ DOUČOVÁNÍ.
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Dirtbike a minibike.
Na splátky i bez úroků.

Zkušební jízdy.
Nyní akce 2 místná

čtyřkolka, motor 150,
velká kola, cena 35.900 Kč!

Čtyřkolky pro
všechny generace
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V měsíci prosinci 2006 byla v Jihlavě, Tře-
bíči a ve Žďáře nad Sázavou zahájena 
druhá etapa projektu OP RLZ „Asistenč-
ní služby pro podporu nalezení prá-
ce“, stejně jako v dalších 8 okresech ČR, 
které jsou součástí jednoho nadregionál-
ního vzdělávacího projektu, realizované-
ho pod patronací Evropského Sociálního 
Fondu a státního rozpočtu ČR, firmou CC 
Systems a.s., Hodonín.

První aktivitou – službou, uvedeného pro-
jektu byla Bilanční diagnostika. Zapoji-
lo se do ní 35 účastníků, kteří byli vybrá-
ni z uchazečů o zaměstnání evidovaných 
jednotlivými úřady práce.
Náplní této části byla série speciálních 
psychologických testů zadaných zájem-
cům o tento kurz. Uchazeči byli rozděle-
ni do dvou skupin v každém z uvedených 
míst, načež se každá skupina ve vybra-
ném termínu podrobila těmto testům. 
Cílem této části kurzu bylo v každém 
městě vybrat přibližně deset kandidátů, 
kteří budou mít na základě vyhodnoce-
ných testů odpovídající předpoklady pro 
postoupení do další aktivity.
Všichni účastníci se s mírnou nervozitou 
zapojili do řešení odborných psychologic-
kých testů a následně se dozvěděli sou-
hrnné informace o své osobnosti, o svém 
psychickém rozpoložení a mnoha dalších 
psychických vlastnostech. Účastníci mě-
li také možnost individuálních konzulta-
cí s psychologem.
Po ukončení Bilanční diagnostiky a výbě-
ru počtu vhodných účastníků kurzů byl na 
konci ledna 2007 zahájen výukový kurz 
„Zvyšování osobní efektivity“. Do toho-
to kurzu vstupovalo 35 vybraných kan-
didátů. V Jihlavě 12, v Třebíči 12 a 11 ve 
Žďáru n. S. 
Kvalifikovaní lektoři poskytli účastníkům 
důkladně ucelené a roztříděné informa-

ce o vhodném sepsání stručného živo-
topisu, motivačního dopisu, přípravě na 
přijímací pohovor a jeho zvládnutí. Dá-
le byli seznámeni s metodami vyhledává-
ní zaměstnání na trhu práce. Učili se též 
jak zvládat stres a jiné zátěžové situace. 
Každá položka tohoto kurzu byla prolo-
žena praktickým vyzkoušením v modelo-
vé situaci pro ověření nabytých znalostí 
v praxi. Hlavním cílem kurzu bylo zvýše-
ní motivace uchazečů dlouhodobě neza-
městnaných k aktivnímu hledání pracov-
ního uplatnění.
Všichni účastníci ohodnotili kurz pozitiv-
ně a největším přínosem je podle jejich 
vyjádření „umění se prodat“, což zna-
mená umět se prosadit na trhu práce. 
Po tomto kurzu následoval výklad Záko-
na o zaměstnanosti, kde byla účastní-
kům znovu a podrobně vysvětlena práva 
a povinnosti v nezaměstnanosti a to pře-
devším v návaznosti na trh práce a jejich 
pracovní uplatnění. Během těchto aktivit 
2 účastnice získali pracovní uplatnění.
Dalším vzdělávací aktivitou tohoto pro-
jektu byl kurz počítačové gramotnosti EC-
DL Start. Do tohoto kurzu vstupovalo 33 
účastníků. Výuka byla rozdělena do čtyř 
modulů pod taktovkou zkušeného lekto-
ra (Windows XP, Microsoft Word, Micro-
soft Excel, Internet Explorer a Microsoft 
Outlook). Každý z modulů je nastaven 
tak, aby obsáhl především ty nejdůležitěj-
ší prvky z praxe. 
Hlavním cílem kurzu bylo zopakovat, pro-
hloubit a doplnit znalosti účastníků v ob-
lasti počítačové gramotnosti s možnos-
tí získání evropského certifikátu ECDL 
Start. 
Podle ohlasů účastníků je získání EC-
DL certifikátu (platný v celé EU) velice 
přínosné, ale neméně důležitý je pro ně 
i vlastní profesní rozvoj v oblasti IT.
Během kurzu se jedné účastnici z Jihla-

vy podařilo nalézt perspektivní pracovní 
pozici a další pak po úspěšném dokonče-
ní kurzu ECDL.

Posledním teoretickým blokem byl kurz 
Personální manager se zaměřením na 
mzdovou účastníků problematiku s tří-
měsíční odbornou praxí, který probíhal 
na dvou místech tj. v Jihlavě (nastoupi-
lo 10 a ve Žďáru nad Sázavou (nastoupilo 
11 účastníků a v Třebíči byl podle zájmu 
účastníků otevřen kurz Obchodní zástup-
ce s tříměsíční odbornou praxí (nastoupi-
lo 10 účastníků). 
Tyto kurzy na uvedených třech místech 
realizace byly zahájeny v bezprostřed-
ní návaznosti na předcházející kurz ECDL 
Start a byly ukončeny v období od 13. 6. 
do 30. 6. 2007.
V průběhu profesních kurzů se účastníci 
soustředili především na teoretické zvlád-
nutí informací z oblastí výuky. Teoretická 
část kurzu byla rozvržena do několika te-
matických celků. Zatímco „personalisté“ 
se soustředili na problematiku týkající 
se náboru zaměstnanců, psychologických 
aspektů a komunikace, administrativy tý-
kající se příjímání zaměstnanců do firmy 
a mzdovou problematiku, „obchodní zá-
stupci vstřebávali teorii jak jednat s do-
davatelem, zákazníkem, jak vést správně 
skladovou evidenci, jak účtovat, apod.
Všichni účastníci úspěšně absolvovali ce-
lé výukové bloky a konečné zkoušky zavr-
šující tuto teoretickou přípravu v průbě-
hu kurzů. Na teoretickou přípravu nava-
zovala praxe u zaměstnavatelů. V praxi 
vidíme největší přínos pro účastníky to-
hoto projektu. Právě při praxi u konkrét-
ních zaměstnavatelů v místě konání si 
mohou účastníci ověřit teoretické znalos-
ti a prokázat zaměstnavatelům svoji „po-
třebnost“. Praxe je tak hlavním a stěžej-
ním bodem celého projektu. Pomocí pra-

xe a mnohdy i během ní účastníci získá-
vají pracovní uplatnění.
V průběhu profesních kurzů projektu 
„Asistenční služby pro podporu naleze-
ní práce“ získalo zaměstnání 6 účastníků 
a bezprostředně po ukončení a v návaz-
nosti na praxi pak dalších 6 účastníků.
Celkově tedy z 35 účastníků, kteří vstupo-
vali do vzdělávacích kurzů získalo zaměst-
nání buď během kurzů nebo bezprostřed-
ně po skončení projektu 22 účastníků.

Realizátor projektu CC Systems a.s. chce 
tímto poděkovat všem zaměstnavatelům, 
kteří umožnili účastníkům projektu absol-
vovat praxi a s některými účastníky pak 
uzavřeli pracovní poměr.
Na okrese Jihlava zaměstnavatelům: Mi-
loš Lang – stavební firma, Pivovar a So-
dovkárna, Magistrát města Jihlava, Po-
licie ČR, Úřad práce a KRONOSPAN CR 
spol. s r. o.
Na okrese Třebíč zaměstnavatelům: TIPA 
a. s. divize TIPA TOUR, Město Třebíč, KPS 
Metal, Mateřské centrum, Denní rehabi-
litační stacionář, AGRO 2000, PBS a. s. 
a Okresní soud Třebíč
Na okrese Žďár nad Sázavou zaměstna-
vatelům: Město Bystřice n. P., Město No-
vé Město n. M., Mateřská školka No-
vé Město n.M., Mateřská školka Bystři-
ce n. P., Charita Žďár n. S. a Ing. Alena 
Michálková.

Za tým, který se o účastníky staral v kra-
ji Vysočina
Marie Poulová – krajský zástupce mana-
žera projektu (tel. 606 755 262)
Irena Svobodová – okresní koordiná-
tor Jihlava (tel. 724 992 187), Eva Hor-
ká – okresní koordinátor Třebíč (tel. 
724 992 179) a Miluška Jandová – 
okresní koordinátor Žďár nad Sázavou 
(724 992 176).

Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky

Sebevzděláváním k zaměstnání
(aneb nové možnosti jak získat uplatnění na trhu práce)

VYCHÁZÍME 
V NÁKLADU 

215.000
VÝTISKŮ!!!

Inzertní manažer:

Klára Černíková

tel.: 777 789 600
e-mail:

kr-vysocina@ceskydomov.cz
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Na hladinu přehrady vyplula loď

Firma otevřela nový provoz
Okříšky (jak) • Zaměstnanci fir-
my Mann+Hummel (CZ) z No-
vé Vsi u Okříšek mají od červen-
ce nová pracoviště. Firma otevře-
la další výrobní haly.
Podnik dnes zaměstnává 760 

pracovníků a letos předpokládá 
obrat cca 89 milionů EUR. „Ví-
táme rozšiřování firmy, která je 
významných a perspektivním za-
městnavatelem,“ řekla při této 

příležitosti náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK ED) a dodala: „Dnes už 
zde zakotvila a vnímáme její pří-
nos pro region Třebíčska i celého 
kraje. I proto kraj přispěl ke zlep-
šení dopravního spojení v oko-
lí firmy, jeho investice do mostu 
v Přibyslavicích a opravy silni-
ce z Nové Vsi do Třebíče dosáh-
ly téměř 37 milionů korun.“ No-

vá budova je významnou investi-
cí. S novou halou se v této loka-
litě vytvořila infrastruktura, která 
umožní realizovat další z klíčo-
vých kompetencí firmy – techno-
logii vstřikování. Tato skutečnost 
a nový sklad pak umožní zásobo-
vat nejen stávající trhy, ale rov-
něž další výrobní střediska firmy 
v Polsku, Slovensku, Maďarsku 
a Rumunsku.

Dalešice (kid) • Hladinu Dalešické 
přehrady brázdí od července výletní 
loď Vysočina. Slavnostního spuštění 
na vodu se účastnila řada osobnos-
tí – například režisér Jiří Menzel či  
krajský hejtman Miloš Vystrčil. Zá-
jemcům nabízí nová loď vyhlídkové 
plavby. Stěhování 35 metrů dlouhého 
a více než osm metrů širokého plavi-
dla se stalo v kraji doslova senzací. 
Nejkritičtější a nejužší úsek cesty ve 
Staré Říši na Jihlavsku ale dopravce 
zvládnul bez ztráty kytičky.

Setkání měst
Jihlava (kid) • Evropské dota-
ce a aktuální informace o projek-
tu Zdravý kraj Vysočina. To by-
la hlavní náplň setkání zástupců 
Zdravých měst Vysočiny a členů 
pracovní skupiny Výboru regionál-
ního rozvoje pro Zdravý region na 
krajském úřadu. Setkání se zúčast-
nili i zástupci Národní sítě Zdra-
vých měst, kteří s účastníky projed-
nali postup zpracování Plánu zdra-
votní prevence kraje Vysočina.

V nemocnici pracuje nová gamakamera
Havlíčkův Brod (jis) • Pacientům 
se na oddělení nukleární medicíny 
havlíčkobrodské nemocnice do-
stane kvalitnější péče. V provozu 
je zde nová gamakamera ve spo-
jení s rentgenovým CT přístro-
jem, a to znamená zvýšení kvality 
lékařské práce a zejména šetrnější 
a pohodlnější vyšetření.
„Přístroj přinese zkrácení doby 

vyšetření. Umožní například vy-
šetřovat tkáně, které jsou neustá-
le v pohybu, jako je srdce, plíce, 
a také neklidné pacienty. Umožní 
snížit množství poměrně drahého 
radiofarmaka potřebného pro jed-
notlivá vyšetření, snížit stále více 
sledovanou radiační zátěž popu-
lace a v neposlední řadě též svou 
kapacitou zvládnout kvalitně vy-
šetřit poměrně vysoký počet ne-
mocných pacientů na našem od-
dělení,“ vyjmenoval některá po-
zitiva nového přístroje vedoucí 
lékař oddělení nukleární medicí-
ny Petr Libus.
„Unikátní systém instalova-

ný v Nemocnici Havlíčkův Brod 
je prvním přístrojem této třídy 
v České republice. Skládá se ze 
dvou vzájemně nezávislých čás-

tí, které tvoří jeho použití jedineč-
ným. Jeho velkými přednostmi 
jsou snadný přístup k paciento-
vi a také například odstranění ne-

příjemných pocitů z malého uza-
vřeného prostoru během vyšetře-
ní,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Pavel Hájek (ODS).

Přístroj přišel na více než 20 
milionů korun. Zaplatil jej kraj, 
město přispělo dvěma miliony 
korun.

Starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová (ODS) s přednostou oddělení nukleární medicíny Ivanem Kuželkou při uve-
dení přístroje do provozu. Foto: Luboš Pavlíček

Štoky (zk) • Lidé ve Štokách 
mají možnost vydat se procház-
kou po okolí obce naučnou stez-
kou. Ta vznikla díky práci 14 čle-
nů přírodovědného kroužku míst-
ní základní školy, žáků třetích až 
pátých tříd. Stezku tvoří osm pa-
nelů, které děti nejen vlastnoruč-
ně vyrobily, našly i živočichy na 
každé z lokalit a rozhodly o je-
jich zařazení. Na snímku mladí 

přirodovědci při slavnostním ot-
vírání stezky.

Děti vybudovaly stezku

SOUTĚŽ

My třídíme nejlépe
Které čtyři obce (rozdělené velikostně podle počtu obyvatel) to budou mo-
ci v letošním roce tvrdit? To zatím nevíme, ale zúčastnit se soutěže mezi 
obcemi zapojenými v systému Ekokom může každý občan. Podpořit šan-
ce své obce je snadné, přispívá každá domácnost, která třídí svůj odpad 
do nádob k tomu určených. Za období IX. 2006 – IX. 2007 se čtvrtletně 
hodnotí množství vytříděného papíru, plastu, nápojových kartonů, bílého 
a barevného skla, vybavení obce nádobami na jednotlivé komodity a exis-
tence místa zpětného odběru elektrozařízení. Průběžné výsledky pořadí 
obcí jsou zveřejněny na stránkách soutěže www.mytridimenejlepe.cz. 
Vedle nejlépe třídící obce lze aktivně rozhodnout i o nejkrásnějším sběr-
ném hnízdě obce. Ucházet se o stupně vítězů může každá obec, která za-
šle realizátorovi soutěže fotografii svého nejhezčího sběrného místa. Po-
řadí určí návštěvníci webových stránek svým hlasováním. Pomozte své 
obci ve zviditelnění zájmem o účast obce v soutěži i svým hlasováním. 
Každý návštěvník stránek soutěže si může zároveň virtuálně ověřit své 
znalosti třídění odpadů prostřednictvím internetové hry. V neposlední řa-
dě probíhá soutěž o jízdní kolo zasláním SMS zprávy se správnou odpo-
vědí na jednoduchou otázku: 
Odpovězte na otázku: Co znamená následující obrázek?

 A) použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na 
  odpad 

 B) použitý obal máme hodit na zem

Správnou odpověď ve tvaru SOUTEZ mezera A nebo B pošlete na telefonní 
číslo: 720 002 135 do 30. 10. 2007. Cena SMS zprávy je dle Vašeho tarifu.
My třídíme nejlépe budou moci v letošním roce tvrdit čtyři obce, ale že 
třídíme nadprůměrně, můžeme tvrdit v kraji Vysočina všichni. Množství 
vytříděných plastů, papíru, skla a nápojových kartonů v roce 2006 na 
občana kraje Vysočina byl 29,8 kg. Průměr České republiky činí 28,0 kg. 
Třiďte odpad, má to smysl.

(Pokračování ze str. 1)
Když jsme Telč našimi neexis-

tujícími dětmi dostatečně potrá-
pili, věnujeme se jí očima dospě-
lých. Renesanční centrum má vý-
hodu, že je zde všechno důležité 
po ruce. Kromě toho nejdůleži-
tějšího – veřejných toalet. Obje-
vili jsme je po propátrání centra 
v boční ulici, označené miniatur-
ní cedulkou – ale objevili. „Zpra-
vidla si všímám i způsobu znače-
ní. Páni a dámy zahraničnímu ná-
vštěvníkovi nic neřeknou,“ glosu-
je náměstkyně hejtmana. 
Všímáme si také, že město, které 

mají návštěvníci zafixované jako 
centrum letní kultury, v době na-
šeho pobytu zrovna kulturou ne-

oplývá. Pokud bychom zde chte-
li opravdu přenocovat a večer ně-
kam zajít, nemáme kam. Je nám 
jasné, že folkové prázdniny zkrát-
ka celé léto nevyplní. „Poté, co 
bude uskutečněný projekt Panský 
dvůr - tedy rekonstrukce objek-
tu právě pro kulturní a společen-
ské účely, nabídka v Telči o řády 
vzroste,“ říká Marie Černá. Z Tel-
če odjíždíme do Žďáru. 
Hned cestou narážíme na stejný 

problém jako v Telči. Nikde jsme 
se z žádného billboardu, běžné-
ho značení a vůbec ničeho nedo-
zvěděli, že kromě paneláků a že-
lezáren, což vidíme hned, je ve 
městě také takový skvost, jakým 
je kostel na Zelené hoře, památka 

UNESCO. Naše zmatení se ještě 
prohlubuje totální absencí takové-
ho značení i přímo ve městě. Na-
štěstí je Zelená hora odlesněná, 
a tak ji alespoň uvidíme zdálky. 
Zaparkovali jsme u zámku a ob-
jevili první větší ceduli. Na par-
kovišti a poté, co jsme vlastně na 
místo už dorazili. Opět profesio-
nální zámecké „íčko“ nás ales-
poň vybavilo popisem všeho, co 
v areálu zámku uvidíme a co uvi-
díme na kopci.
Startujeme opět naše myšlené dě-

ti a jdeme s nimi pozlobit centrál-
ní informační centrum na náměs-
tí. Tamní pracovníci se ale naší 
skupinkou nenechali vyvést z mí-
ry a připravili nám skutečně nabi-
tý program – restaurace s prolé-
začkami, minizoo v dosahu, hlava 
mamuta, a jestli by vám to, pan-
stvo, nestačilo, hamerský vycház-
kový okruh s vycpaným policaj-
tem. No neberte to. Už jsme se 
ani nezmohli na odpor a o dětech 
raději nemluvili. Skvělá zámecká 
kavárna V Kapli nám vrátila sílu 

a potřebu kulturních zážitků. Od-
jíždíme tedy do Třebíče.
Cesta bez cedulí už je pravi-

dlem, samotné město to ale na-
pravilo. Normální, normálně vi-
ditelné značení nás bez problé-
mů navedlo na parkoviště k bazi-
lice. Tady teprve zjišťujeme, jak 
má takové profesionální navigo-
vání vypadat. Nejenom, že je in-
formační centrum asi tak nejlep-
ší ze všech, která jsme navštívili. 
U každého předpokládaného za-
stavení návštěvníka zámku i ži-

dovské čtvrti je něco, z čeho se 
ihned dozví, u čeho stojí a proč 
by tam stát měl. Naše upadají-
cí dětská skupinka sice v „íčku“ 
dostala doporučení tak akorát na 
městskou věž a koupaliště, ale 
kdo by se vůbec v takovém vedru 
s dětmi tahal do města, že? Závě-
rečné posezení v jediném hostelu 
v Třebíči i na Vysočině, který má 
zároveň dobrou restauraci a sídlí 
ve fantasticky zrekonstruovaném 
domě naše skvělé dojmy z Třebí-
če jen podtrhlo.

Památky je nutné hledat

MĚSTA UNESCO OČIMA TURISTŮ
Telč Žďár nad Sázavou Třebíč

+ – + – + –

profesionální infocen-
trum

chybí avízo památek 
na příjezdových silni-
cích v okolí města

dvě profesionální in-
focentra

chybí avízo památek 
na příjezdových silni-
cích v okolí města

tři profesionální info-
centra chybí avízo památek 

na příjezdových silni-
cích v okolí městadostupnost památek 

pěší chůzí 
chyby ve značení ve 
městě

dobrá nabídka pro 
volný čas dětí

chybějící značení ve 
městě

skvělé značení ve 
městě

dětské prohlídky 
zámku

absence večerního 
kulturního a spole-
čenského programu

spolupráce veřejné 
správy a privátního 
majitele zámku

nedostatek volných 
propagačních mate-
riálů v zámeckém in-
focentru

živá a obydlená ži-
dovská čtvrť

slabá nabídka pro 
volný čas dětí

Od příští sezony najdou turisté památky na Vysočině pravděpodobně 
daleko snáz. „V kraji přibudou desítky typických hnědých informač-
ních tabulí ke čtyřiceti turistickým cílům. Podobné značení pomáhá 
turistům v celé Evropě. Odborná firma dnes hledá místa, kde by mě-
ly značky být, aby byly co nejúčinnější. Zároveň se tak dozvíme, ko-
lik jich vlastně bude třeba,“ vysvětlila vedoucí krajského oddělení ces-
tovního ruchu Ivana Mahelová. Nové značení získají cesty k hradům 
a zámkům, muzeím i památkovým rezervacím. Začínat by mělo vždy 
na důležitých dopravních tepnách, včetně dálnice D1.



Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 15. srpna. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 
Můžete využít i emailovou ad-
resu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: V Ka-
menici nad Lipou najdete barokní 
kostel z 2. poloviny XVII. století. 
Hudební skladatel Vítězslav No-
vák zde má muzeum.
Výherci z minulého čísla O. Žváč-
ková, Křižánky, Š. Paulenda, Ná-
měšť nad Oslavou a L. Prchal, 
Sázavka získali letní kšiltovku 
Vysočiny, kuličkové pero a zá-
ložku do knihy. 

(1. tajenka) má 
rozlohu 50 000 

m2 a délku asi 25 
km. Je to druhý 

největší podzemní 
(2. tajenka) v ČR.

Autor:
K.Lear

Řada
stromů

Plné lásky
k někomu Předložka Řev

Televizní
seriálový

kutil
Souhlas Tržbou

získat

Jsoucí
na stém

místě

Název
hlásky R Měsíc Epický

básník

Jméno psa

Písmeno
alfabety Mládě

prasete
SPZ Rokycan

2. tajenka Tělo

Lesklý
nátěr

Divoce
netančit

Zámořská
velmoc

Okraj Služebná Básnický
zápor

Prováděti Ukazovací
zájmeno

Citoslovce
povzdechu

Ukrýt Spojka

Člun
na Rýně

Lezením
sestoupiti

Srknutí

Francouz.
člen Německé

sídlo Lihovina Písmeno
alfabetyProgram.

jazyk

Zkratka
Autonomní

oblasti

Jednotka 
rovinného

úhlu

Latinská
zkratka

souhvězdí
Dalekohled

Rychnovská
SPZ“

Německy
„časSpěch

Zkratka
polystyren.

vlákna Obec

Státní
značka

polských
letadel

Turecké
sídlo

Dlouhé
období

Nelibá
vůně

Citoslovce
leknutí

Osobní
zíjmenoSvit

1. tajenka

A sice Nezpůsobiti
poranění Pomůcky:

gon, GTL, Irsch,
Koz, PSTvZkratka

funkce
sinus

Maďarsky
„a“ Zadržet

�� ��

7 STRANA | ČERVENEC 2007 Kraj Vysočina Z  REGIONU

www.kr-vysocina.cz

Začíná festival 
Petra Dvorského
Vysočina (kid) • Mezinárodní 
hudební festival Petra Dvorského 
má před sebou už devátý ročník. 
Tři města Vysočiny přivítají sérii 
koncertů od 4. do 18. srpna. 

Program:
�4. srpen
Peter Dvorský a jeho hosté – Gabrie-
la Beňačková, Moravská filharmonie 
Olomouc, zámecká zahrada, Jaromě-
řice nad Rokytnou, 20.00

�7. srpen
Mars Angelicus, Komorní soubor Ri-
tornello, Chrám sv. Markéty, Jaromě-
řice nad Rokytnou, 19.30

�10. srpen
4TET Jiřího Korna, nádvoří pivovaru, 
Dalešice, 20.30

�11. srpen
Muziálová zámecká noc, Městské di-
vadlo Brno, zámecká zahrada, Jaro-
měřice nad Rokytnou, 20.00

�15. srpen
Händel: Mesiáš, Český filharmonický 
sbor Brno, Čeští komorní sólisté, hlav-
ní nádvoří, zámek Telč, 20.00

�18. srpen
Orff: Carmina burana, Moravská fil-
harmonie Olomouc, Český filharmo-
nický sbor Brno, zámecká zahrada, 
Jaroměřice nad Rokytnou, 20.30

Z doprovodného programu: 
Osobnosti pod maskou, putovní pro-
dejní výstava, zámek, Jaroměřice nad 
Rokytnou, 4. – 18. srpen

Další informace na www.arskoncert.cz.

�2. – 4. srpen
Šamajim, festival židovské kultury, 
Zadní synagoga, Třebíč

�2. – 5. srpen
Mezinárodní cyklistický etapový zá-
vod mužů Vysočina 2007

�4. srpen
Koncert souboru Ludus Musicus, 
hrad Lipnice nad Sázavou, 16.00
Štěměšské historické slavnosti, his-
torická bitva, areál bývalé vodní tvr-
ze, Štěměchy

�5. srpen
Koncert souboru Ludus Musicus, 
u kaple sv. Vavřince na hradě, Lipni-
ce nad Sázavou, 13.00

�5. – 12. srpen
Mistrovství světa v orientačních zá-
vodech na horských kolech, Nové 
Město na Moravě

�8. srpen
Duo Solea Musica, atrium Malova-
ného domu, Třebíč, 18.00

�10. srpen
Rozmarný duch, divadelní soubor K. 
Čapka Třešť, kino, Počátky, 19.30

�11. srpen
Country na nádraží, nádraží ČD 
Třešť, 18.00
Voice mini fest, Voxtet, Vokap, G-
-apeels, zahrada Schumpeterova 
domu, Třešť, 19.00
Jiří Stivín a Robert Hugo, nádvoří 
zámku, Úsobí, 19.30

�11. – 12. srpen
Víkend otevřených dveří depozitáře 
Historického radioklubu českoslo-
venského, areál nádraží ČD, Třešť, 
10.00

�17. – 18. srpen
Oslavy UNESCO, středověké měs-
tečko, tržnice, vojenské ležení, do-
provodný program, podzámecká ni-
va, Třebíč

�18. – 19. srpen
Středověké slavnosti, hrad, Lipnice 
nad Sázavou, 11.00

�18. – 25. srpen
Filmový festival Film a dějiny 2007, 
Svatý Václav, Staré pověsti české, 
Kytice, Romaneto, Slasti Otce vlas-
ti, Noc na Karlštejně, Jára Cimrman 
ležící, spící a další, hrad Orlík, Hum-
polec, 18.00

�19. – 26. srpen
Otevřeno Jimramov, festival, Jim-
ramov

�23. – 25. srpen
Horácký džbánek, folkový festival, 
nádvoří zámku, Žďár nad Sázavou

�24. – 26. srpen
Zlatá podkova, celorepublikové fi-
nále seriálu ve všestrannosti a spře-
žení, Humpolec

�25. srpen
Megakoncert Kabát, pyrotechnic-
ká show, ohňostroj, Festival Šik-
lák 2007: Maxim Turbulenc, Rob-
bie Williams Revival, Hoochle Co-
ochle Band, DOGA, Heidi Janků, 
Hypochondr, Westernové městečko 
Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštej-
nem, 14.00

�25. – 26. srpen
Mezinárodní festival dechových hu-
deb, Dny záchranářů, Pelhřimov

�25. – 27. srpen
Zahrada Vysočiny, výstava květin, 
zámek, Žirovnice, 9.00

NAŠE TIPY

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

�10. – 11. srpen
13. ročník Pivních slavností 
v Humpolci
pátek 
Skaláci 16.00, Tři sestry 17.30, 
Blue effect + Radim Hladík 
19.30, No Name 21.15, ohňová 
show 22.30, Kyvadlo 23.00 
sobota 
Vysočinka 10.00, Big band 
z města Humpolce 12.00, Ma-
xim Turbulenc 13.30, Divokej 
Bill 15.00, Peha 17.00, Wohnout 
19.00, Čechomor 21.15, laser 
show 22.30, Sto zvířat 23.00

Lidé si 
připomněli 
kněze Toufara
Arnolec (kid) • Lidé na Vysoči-
ně si v červenci připomněli 105. 
narození římskokatolického kně-
ze Josefa Toufara, kterého umu-
čili komunisté. Josef Toufar ze-
mřel v roce 1950 bezprostředně 
po bestiálním mučení komunis-
tickou Státní bezpečností, která 
se zabývala takzvaným Čihošť-
ským zázrakem. To byl dodnes 
nevysvětlený úkaz, kdy se v kos-
tele během mše pohnul kříž, který 
byl zavěšený na stěně. Vyšetřova-
telé chtěli faráře trýzněním přinu-
tit k přiznání, že zázrak sám zin-
scenoval. Kněz se narodil v Ar-
nolci, působil pak v Číhošti. Jeho 
smrt patří k nejtemnějším strán-
kám historie našeho kraje.

Kraj podpořil knihu o obci

Dlouhé (rat) • Hejtmanův první 
náměstek Václav Kodet uvedl do 
světa knihu Domy v Dlouhém vče-
ra a dnes. Březovou větvičkou na-
bral vodu připravenou z místního 
vodovodu a čerstvé dílo obecní-
ho úřadu pokropil se slovy: „Včera 
jsem knihou dlouho do noci listo-

val. Obdivuji všechny autory, tako-
vou publikaci o obci jako má Dlou-
hé nemají mnohá velká města.“ 
Kniha o domech vyšla u příle-

žitosti 600. výročí první písem-
né zmínky o obci Dlouhé. Jedna 
část knihy popisuje historii domů 
vzniklých do roku 1835, druhá část 

se věnuje domům novějším, texty 
jsou pro porovnání doplněny fo-
tografiemi historickými a součas-
nými. Nechybí informace o ději-
nách obce, historické mapy, rejs-
tříky, údaje o vývoji počtu obyva-
tel apod. Kniha vznikla za finanční 
podpory Fondu Vysočiny.

Okolí Žirovnice a Počátek
Malebná krajina mezi dvěma 

městy, z nichž jedno se pyšní vý-
stavným zámkem a obě zachova-
lým historickým jádrem. To jsou 
hlavní lákadla tohoto nenáročné-
ho výletu. Výlet zahájíme v histo-
rickém městě Počátky. Ve středu 
města najdeme řadu domů s rene-
sančním nebo barokním jádrem. 
Na náměstí uvidíte původně gotic-
ký kostel sv. Jana Křtitele, barok-
ní sousoší a empírovou kašnu. Vy-
jíždíme po trase č.1114 směr Me-
tánov a Kamenice pod Lipou. Na 
konci města pojedeme kolem hřbi-
tova s kostelem Božího těla a po-

zoruhodnou zvonicí s mohutnou 
šindelovou cibulovou bání.
Pak už pojedeme po opuštěné sil-

ničce střídavým nenáročným stou-
páním a klesáním, až přijedeme 
k Božím mukám, kde odbočíme 
na polní cestu se zpevněným povr-
chem, po které přijedeme do ves-
ničky Jakubín se dvěma rybníky. Za 
ní pokračujeme dál po vedlejších 
cestách kolem samoty U Hronášů 
do Metánova. Potom nás tato dob-
ře značená trasa povede převážně 
klesáním po polních a lesních ces-
tách do osady Lhotka s rekreačním 
Panským rybníkem, kde se můžete 

vykoupat. Ve Lhotce opustíme tra-
su č.1114, která vede až do Kame-
nice nad Lipou, a pojedeme vlevo 
stoupáním po silnici do Rodinova. 
V Rodinově objevíme červenou 
turistickou značku, která nás při-
vede k rozcestníku, kde si upřesní-
me směr a kilometráž (směr Žirov-
nice 10 km). Do Štítného nás znač-
ka povede bez výraznějších převý-
šení. Ve Štítném se můžete podívat 
na památník Tomáše ze Štítného, 
postaveném v místech bývalé tvr-
ze, a na barokní kapličku sv. Flori-
ána. Až do Žirovnice už pojedeme 
po silničce s minimálním provo-
zem. Celou cestu jedeme po rovině 
nebo mírně klesáme. Dominantou 
tohoto města, proslulého výrobou 
knoflíků, je rozlehlý zámek posta-
vený na místě původní kamenné 
tvrze. Kousek od zámku je pěkný 
kostel sv. Filipa a Jakuba.
Ze Žirovnice pokračujeme po 

červené turistické značce, a to až 
do Počátek. Hned za městem po-
jedeme kolem plovárny u rybní-
ku Budín. Pak si vystoupáme po-
slední stoupání v terénu, kterým se 
dostaneme na kopec nad Počátky 
a po závěrečném sjezdu po polní 
cestě se vrátíme do našeho výcho-
zího bodu. 
Celkem 29 km. Náročnost 2.

Letní fotografická soutěž na 
www.region-vysocina.cz

Trávíte svoji dovolenou v kraji Vysočina? Fotíte? Jestliže odpo-
věď na obě otázky zní ano, navrhujeme vám zúčastnit se ama-
térské velké letní fotografické soutěže o zajímavé ceny. 

Jak na to? Pokud fotíte digitálním fotoaparátem, na turistickém portále 
kraje Vysočina www.region-vysocina.cz najdete hned na úvodní stránce 
odkaz s nadpisem Soutěž. Po rozkliknutí se vám otevřou pokyny s před-
vyplněným textem, který překopírujete do vaší e-mailové zprávy (nebo 
napíšete do dopisu). Doplníte své jméno a příjmení, e-mail, telefon, mís-
to, kde byla fotografie pořízena, zařadíte ji do příslušné soutěžní katego-
rie, do přílohy vložíte fotografie a zašlete na e-mailovou adresu: fotosou-
tez@kr-vysocina.cz. 
V případě, že fotíte na klasický film, fotografie zasílejte na adresu: Kraj-
ský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava. Obálku označte FOTOSOUTĚŽ. Do obálky napište své jméno a pří-
jmení, e-mail, telefon, místo, kde byla fotografie pořízena a soutěžní ka-
tegorii. 

Soutěžní kategorie: 
1. Pamětihodnosti Vysočiny (například památky, města) 
2. Prázdninové aktivity (například aktivní pohyb – cyklistika, turistika, 

koupání, kulturní a společenské akce, návštěva ZOO) 
3. Krajina Vysočiny 

Jeden soutěžící může přihlásit maximálně pět fotografií. Fotografie, které 
nebudou zařazeny do žádné kategorie, budou zařazeny do kategorií dle 
uvážení hodnotící poroty (zařazení porotou bude nezvratitelné). Zaslané 
fotografie musí být pouze z území kraje Vysočina. 

Svá díla posílejte do 30. září 2007. 

Všechny fotografie, které budou zaslány do soutěže, budou po jejím skon-
čení využity pro propagaci turistické nabídky kraje Vysočina (turistický 
portál www.region-vysocina.cz, www.vysocina-region.cz, www.lyze-vyso-
cina.cz, wwww.kr-vysocina.cz, pro výrobu tištěných materiálů kraje Vyso-
čina, na výstavách, pro inzerci v tisku a podobně). Takto využité fotogra-
fie budou označeny jménem autora, popřípadě bude autor uveden v pře-
hledu fotografů. 

Odměněna budou první tři místa v každé kategorii. Zveřejnění vítězů a ví-
tězných fotografií bude otištěno v prosincovém vydání měsíčníku Kraj Vy-
sočina. 

1. cena publikace Cykloatlas Česko I. díl (Shocart) 
2. cena publikace Toulavá kamera 1. – 3. díl 
3. cena publikace Cestovní kniha

TIP NA VÝLET



www.kr-vysocina.cz
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Sezona odstartuje velkým duelem

Vedení FC Vysočina po neúspěš-
ném ataku Gambrinus ligy v létě 
vyměnilo trenéra a provedlo po-
měrně velké změny v hráčském 
kádru. Trenérovi Milanovi Bok-
šovi nebyla prodloužena trenérská 
smlouva a na jeho místo nastoupil 
mladý ambiciózní kouč Luboš Zá-
kostelský. Kádr opustili hostující 
hráči Libor Baláž, Radim Ditrich, 
Radek Gorol a Jiří Vít. Dále se 
z rodinných důvodů s jihlavským 
dresem musel rozloučit útočník 
Ivo Svoboda. Klubovému rozpoč-
tu částečně napomohl přestup sto-
pera Ondřeje Šourka do prvoligo-
vého Slavie Praha. 

Soupisku naopak oživili a posí-
lili ofenzivní záložník Tomáš Ve-
čeřa (přestup z Uničova), útoč-
ník Stanislav Zedníček (přestup 
z Bystrce), krajní obránce Michal 
Vepřek (hostování Sigma Olo-
mouc) a z třetiligového B muž-
stva přeřazení obránce Štěpán 
Wasserbauer a útočník Vladi-
mír Vácha. Výraznými posilami 
a atrakcí pro fanoušky by se mě-
lo stát brazilské duo Alemio (sto-
per) a Marcelo (záložník). Na-
víc je jistě potěšitelné, že se ve-
dení klubu podařilo udržet opory 
Branislava Rzeszota a Petra Fal-
dynu. 

Nadcházející ročník II. ligy 
ČMFS slibuje velice zajímavý 
boj o špičku tabulky. O postup do 
nejvyšší soutěže totiž bude usi-
lovat hned několik týmů. Snahu 
o návrat avizují sestoupivší cel-
ky Příbrami a Slovácka, do Gam-
brinus ligy by se po delší odmlce 
chtěly vrátit týmy Hradce Králo-
vé a Opavy a přední příčky opět 
hodlají atakovat FC Vysočina Jih-
lava a HFK Olomouc. Navíc ne-
ní vyloučeno překvapení ze stra-
ny Sokolova, Vítkovic či nováčků 
Fulneku a slavné Dukly Praha. 
Toto je jistě tou nejlepší pozván-

kou pro fanoušky do ochozů mo-

derního stadiónu FC Vysočina. 
Domácí zápasy budou hrány opět 
v osvědčený pátek pod fotbalu 
přejícím umělým osvětlením. Di-
váci se opět mohou těšit na klu-
bového maskota Ježoura a široký 
sortiment občerstvení. Novinkou 
pak je speciální rodinné vstup-
né do sektoru A5 na nové tribu-
ně. Místo zde bude stát pouhých 
30 korun a nárok na něj má kaž-
dý, kdo fotbal navštíví s dítětem 
do deseti let. 
FC Vysočina Jihlava před star-

tem fotbalové sezony tradičně 
nabízí zvýhodněné permanent-
ní vstupenky, které tentokráte fa-
nouškům přinášejí hned několik 
zajímavých novinek a zvýhodně-
ní. Při běžném zápasovém padesá-
tikorunovým vstupném představu-
je cena permanentky ve výši 600 
korun zajímavou slevu. Předpla-
titelé z minulé sezony zaplatí ješ-

tě o 50 korun méně a ti nejvěrněj-
ší fanoušci v sektoru A4 dokonce 
pouhých 500 korun. Majitel celo-
sezonní vstupenky navíc získá de-
setiprocentní slevu na nákup klu-

bových suvenýrů, slevu na zápa-
sové občerstvení Vysočina menu 
a v neposlední řadě účast v pravi-
delném slosování čísel permanent-
ních vstupenek o zajímavé ceny.

Jihlava (mif) • Po krátké letní pauze startuje už v pátek 3. srpna fotbalová 
sezona 2007/08. Hned na její úvod je pro fanoušky připraven bonbónek 
v podobě atraktivního domácího duelu FC Vysočina proti HFK Olomouc. 
Duel dvou ambiciózních týmů, které v uplynulé sezoně bojovaly o postup 
mezi elitu, vypukne v 19.00 na stadiónu v Jiráskově ulici v Jihlavě.

Fotbalisté FC Vysočina si v nadcházející sezoně chtějí užít více radosti, než v té 
uplynulé. Foto: Martin Widerlechner

Mladí sportovci přivezli čtyři zlaté

V Ústí nad Labem se o medai-
le utkalo téměř 4500 účastníků. 
Pod olympijským ohněm, který 
zažehla naše nejlepší lyžařka Ka-
teřina Neumannová, vlálo čtrnáct 
krajských vlajek.
Kraj Vysočina vyslal výpravu čí-

tající celkem 271 sportovců a tre-
nérů. 
Mezi plavci první místo vybo-

joval pro Vysočinu Luboš Vlčan 
(400 metrů volný způsob) a třetí 
místo vyplavala Kateřina Vítko-
vá (rovněž 400 metrů volný způ-
sob), která nakonec získala i stří-
brnou medaili za 200 metrů mo-
týlek. Ve stejné disciplíně získal 
bronz také Martin Bouda. Luboš 
Vlčan byl úspěšný rovněž na 100 
metrů znak (3. místo) a 200 metrů 
volný způsob (3. místo).
Mezi atlety vynikl Václav Bo-

hutínský – ve sprintu na 60 me-
trů nenašel přemožitele a jas-
ným způsobem zvítězil. Zlato zís-
kal rovněž v běhu na 300 metrů. 
V hodu oštěpem nenašla přemo-
žitelku Vendula Veselá, která vy-
házela další zlatou medaili. Ta by-
la doplněna stříbrem Lady Nová-
kové a bronzovou medailí Veroni-
ky Dvořákové v běhu na 300 m.
Výborně si vedli i naši mladí zá-

pasníci. Stříbrnou medaili získal 
Jiří Kaser, bronzovou Patrik Ca-
ha. Judisté se předvedli ve vý-
borné formě a získali další body. 
O bronzové medaile se postaraly 
Tereza Krčálová a Markéta Grep-
lová. Stříbrné medaile pro Vyso-
činu vybojovali Václav Pospíšil 
a Pavla Horská. Kraj všem spor-
tovcům blahopřeje a děkuje za 
vzornou reprezentaci Vysočiny.

Vysočina, Ústí nad Labem (hon) • Mladí 
sportovci z Vysočiny vybojovali na 
tradiční olympiádě krajů čtyři zlaté, pět 
stříbrných a sedm bronzových medailí. 
Obsadili celkově dvanácté místo a posunuli 
se tak o jednu příčku nahoru oproti 
předcházejícímu ročníku.

Vítězka v hodu oštěpem Vendula Veselá. Fota: archiv kraje

Luboš Vlčan si plave pro zlatou.

Vlajkonošem při závěrečném defilé byl nejúspěšnější reprezentant Vysočiny 
Václav Bohutínský, který získal dvě zlaté medaile.

Tulis věří mladým hráčům

Jak s odstupem hodnotíte loň-
skou sezonu?
„Nezbývá, než ji hodnotit ja-

ko neúspěšnou. Chtěli jsme po-
stoupit do první ligy, a to se ne-
povedlo. Fotbal je ovšem sport 
a v něm nemohou vyhrát všichni, 
vždy jsou kromě vítězů i ti mé-
ně úspěšní. Výsledky áčka jsou 
ovšem jen jednou stránkou naší 
činnosti, i když tou nejviditelněj-
ší. Celkově se klub rozvíjí, nej-
větší radost mám z úrovně mlá-
dežnických mužstev.“
Kdy očekáváte viditelné vý-

sledky od systematické práce 
s mládeží ve vašem středisku?
„Myslím si, že ovoce už je vidět. 

Tomáš Cihlář je hráčem úspěšné-
ho českého týmu na mistrovství 
světa do 20 let v Kanadě, dal-
ší hráči dostávají pravidelně šan-
ci v A-mužstvu – jsou to napří-
klad Michael Rabušic, Theo Ge-

bre Selassie, Rostislav Šamánek. 
O mnohé z nich mají zájem i pr-
voligové kluby.“
Rezerva se zachránila ve tře-

tí lize. Myslíte, že by mohla mít 
i vyšší ambice?
„Nemyslím. Je třeba si uvědo-

mit, že naše juniorka hraje nejvyš-

ší soutěž ze všech mužstev v kra-
ji – kromě našeho áčka. A je to 
soutěž hodně náročná, pro mno-
ho velkých měst a klubů je nedo-
stižným cílem. Úkolem této naší 
juniorky je, aby ulehčila mladým 
hráčům v dorosteneckém věku 
přechod k soutěžím dospělých. 
A taky aby méně vytížení hráči 
z prvního mužstva měli možnost 
průběžné zápasové praxe.“
Někteří komentátoři předpo-

kládají určitou krizi v mužstvu 
Vysočiny po jarním nevydaře-
ném závěru druhé ligy. Jak vi-
díte současnou situaci před za-
čátkem nové sezony?
„Zklamání je v klubu pochopi-

telně cítit. Provedli jsme některá 
opatření. Tím zásadním je výmě-
na trenéra Milana Bokši za mlad-
šího trenéra Luboše Zákostelec-
kého. Dále změny v kádru – mno-
zí zkušení hráči nás v rozhodují-
cích chvílích nepodrželi, proto 
sázíme spíše na ty mladší. Omla-
zený kádr by měl být rychlejší, 
pracovitější a bojovnější. Chce-
me se znovu poprat o postup, při-
nejmenším naději na něj podržet 
co nejdéle.“

Jihlava (hon) • Vidina nejvyšší soutěže v kopané se 
Vysočině po letošním nadějném začátku v prvních 
jarních kolech druhé ligy opět rozplynula. Ředitel 
FC Vysočina Jihlava Zdeněk Tulis na začátku 
nové sezony sází na mladé hráče.

Radek Jaroš se nechce vzdát

Jak došlo k nehodě a jaké by-
ly vaše první myšlenky po zra-
nění?
„Chystal jsem v základním tá-

boře plošinu pro svůj stan. Vě-
děl jsem, že tam budeme skoro 
sto dnů, chtěl jsem stan postavit 
solidně, a zkoušel jsem proto na 
místo dovalit velkej placák. Po-
stavil jsem ho na hranu, jenže pod 
ním zůstal led a právě na něm mi 
podklouzla noha. Kámen mi na ni 
padal, a jak jsem se ho snažil za-
chytit, tak se mi mezi něj a nohu 
dostaly prsty. Hned jsem věděl, 
že je zle, ale zároveň mne proná-
sledovala utopická touha, že se to 
překoná a že třeba za 14 dnů bu-
du moci pokračovat.“
Kdy jste poznal, že to nepů-

jde?
„Toho dne, kdy se to stalo, jsme 

byli v základním táboře s mým 
parťákem Zdeňkem Hrubým úpl-
ně sami. Druhý den došli čty-
ři Američané, se kterými jsme se 
znali z minulých let. Měli s se-
bou mediky a proti nám napros-

to úžasné lékařské vybavení. Me-
dik řekl, že bych mohl chytit in-
fekci a pak by to šlo dost rychle. 
Ještě jsem volal doktorům doma, 
tři dny jsem doufal, že to půjde. 
Když se v prstu objevil hnis, pře-
stal jsem přemýšlet. K civiliza-
ci bylo daleko a věděl jsem, že 
infekce pak postupuje skutečně 
rychle. A zemřít pod horou kvů-
li takovému zdánlivě banálnímu 
zranění se mi opravdu nechtělo.“
Už je prst v pořádku?
„No, úplně ne, vypadá lépe, 

i když se ještě špatně ohýbá. Je 
mi ovšem ještě více jasné, že v té 
výšce bez kyslíku by se určitě ne-
zahojil a lézt s ním bylo úplně 
vyloučené. Ale bude to v pořád-
ku.“
Jak dál, co máte v plánu ješ-

tě letos?
„V srpnu se snad uskuteční 

cimrmanovská expedice na Altaj, 
ani to pojmenování hory před ná-
mi by nám nemělo vadit. Je tam 
dost i jiných kopců. A nakonec se 
to může pojmout i typicky cimr-
manovsky – Jára věčně druhý. No 
a na podzim se už těším do indic-
ké Himálaje – ty sedmitisícovky 
jsou taky moc pěkné kopce.“

Nové Město na Moravě (hon) • Novoměstský 
horolezec Radek Jaroš vylezl už na šest 
osmitisícovek, ale ta nejtěžší K2 ho opět na sebe 
nepustila. Tentokrát ho zastavil už v základním 
táboře v první hodině pobytu rozdrcený prst, 
skončil tak vlastně dříve, než začal. Teď léčí 
zranění doma v Novém Městě na Moravě.


