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Vysočina bude mít památník odposlechů

Aktuálně s radním V Pelhřimově jsou k vidění výrobky ze zápalek

Obří kamenné ucho v žulové stěně starého lomu propojuje komunistické špiclování se Švejkem a současnými aférami

Kraj Vysočina se chce stát Zdravým krajem. Co to znamená, 
co je to Zdravý kraj? Nabízí se odpověď, že je to území, kde 
jsou zdraví lidé, kde se zdravě žije. Co je to vlastně zdraví? 
Oficiální formulace pojmu zdraví je, že je to stav úplné fyzické, 
psychické, psychologické, environmentální a sociální pohody, 
přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená, že zdravým 
může být občan, který má kde bydlet, má práci, žije ve zdra-
vém a bezpečném prostředí, má možnost společenského, spor-
tovního i kulturního vyžití, přístup ke vzdělání, dostupnou lé-
kařskou péči a v případě potřeby sociální služby. Je prokázá-
no, že nejdůležitější podíl na zdraví člověka má životní styl, 
až potom následuje genetická výbava, vliv prostředí a úroveň 
zdravotní péče. V našem kraji je již několik měst, která se při-
hlásila k projektu Zdravé město a stala se členem Národní sí-
tě Zdravých měst, organizace, která zdravá města i regiony za-
střešuje a poskytuje metodiku jak postupovat ke zdraví na svém 
území, které spravují.

Také náš kraj se přihlásil k dlouhodobému a systematické-
mu procesu zkvalitňování strategického rozvoje kraje Vysočina 
a jeho regionálních aktivit v sou- vislosti se za-
váděním a uplatňováním zásad udržitelné-
ho rozvoje, rozvojem koncepč- ních pod-
mínek pro zlepšení zdraví oby- vatel kraje 
Vysočina (přičemž zdraví je zde míněno ja-
ko zdravý způsob života nebo ži- votní styl) 
a zapojováním veřejnosti do otá- zek rozvoje 
kraje Vysočina. Do tohoto proce-
su také zapadá projekt Partner-
ství pro Vysočinu, který se 
právě rozběhl.

Jinými slovy, chce-
me za spolupráce řady 
partnerů pomoci vy-
tvořit podmínky pro 
to, aby se občanům 
ve městech a ob-
cích Vysočiny 
dobře a zdra-
vě žilo.

 
Marie Černá
náměstky-
ně hejtmana 
pro regionál-
ní rozvoj

Francouzi znají naše potíže s kamiony
Jihlava • Střední školy, památky 
UNESCO, ale také debata s před-
staviteli kraje. To byla návštěva 
francouzského velvyslance Joëla 
De Zorzi na Vysočině.

Host se nejprve sešel na kraj-
ském úřadu s hejtmanem Milo-
šem Vystrčilem (ODS), radními 
Václavem Kodetem (KDU-ČSL), 
Jiřím Vondráčkem (KDU-ČSL) 
a jihlavským senátorem Václa-
vem Jehličkou (nez., KDU-ČSL). 
Kromě obecné diskuse nad pro-
blematikou veřejné správy v Čes-
ku i Francii se mluvilo také o pro-
blematice dopravy. Velvyslanec 
byl dobře informován o potížích, 
které Vysočině přibyly s obrov-
ským nárůstem pohybu kamionů 
po vstupu do Evropské unie. „Za-

jímal se o naše možnosti, jak ta-
kové problémy řešit, zejména ve 
vztahu k centrálním orgánům stá-
tu,“ popsal debatu Václav Kodet, 
který je také předsedou dopravní 
komise Asociace krajů ČR, a do-
dal: „Pan De Zorzi mi potvrdil, že 
jednou z dobrých možností řeše-
ní je snaha o získání co největšího 
množství peněz na dopravní infra-
strukturu z evropských zdrojů.“

Francouzský host dostal od 
hejtmana na závěr návštěvy kraj-
ského úřadu speciální krava-
tu Vysočiny, kterou si na mís-
tě zručně uvázal. Pokračoval pak 
na jihlavský magistrát, na střední 
školy a do Třebíče, kde si prohlé-
dl baziliku Sv. Prokopa a židov-
skou čtvrť.
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Joël De Zorzi se zdraví s Václavem Kodetem. Foto: Luboš Pavlíček

Lipnice nad Sázavou • Bretschneide-
rovo ucho, národní památník odposle-
chu, je třímetrový reliéf lidského ucha, 
který právě v těchto dnech dokončuje 
skupina mladých kameníků v lomu 
u Lipnice nad Sázavou. 

Obří ucho ční ze žulové stěny lomu nad 
malým jezírkem a je na ně vidět z přístup-
ného protějšího břehu. Navíc na ně ukazu-
je několikametrová kamenná šipka. „V roce 
2003 jsme v hodině modelování udělali sád-
rový model ucha a pak jsme se začali jen tak 
bavit o tom, jak by se dalo udělat z kamene. 
Z diskuse vzešel nápad a z nápadu je vý-
sledek,“ popisuje zrod projektu sochař 
Radomír Dvořák, který vyučuje na ka-
menickém učilišti.

Výtvarníci od počátku neměli 
v úmyslu vybudovat zrovna pa-
mátník odposlechu, to prý při-
šlo později. „Na Lipnici na-
psal Jaroslav Hašek většinu 
Švejkových osudů a propo-
jení s civilním strážníkem 
a komunistickými i aktuál-
ními odposlechy se přímo 
nabídlo. Je to recese, ale ne 
až tolik,“ vysvětlil Dvořák. 

Lom je ve vlastnictví ob-
ce, která budování památ-
níku podporuje. Slavnost-
ní otevření plánují autoři 
na 23. června v 16:00 ho-
din. Pokračovat se bude 

malou slavností v hospodě Koru-
na v Lipnici, kterou dnes pro-
vozuje vnuk slavného spiso-
vatele Richard Hašek.

Stalo se ...

ŘEDITEL ZOO SKONČIL
Jihlavští radní odvolali z funk-
ce ředitele jediné zoologické za-
hrady v kraji, Vladislava Jirouš-
ka. Zdůvodnili to vážnými nedo-
statky v hospodaření zoo, která 
je městskou příspěvkovou orga-
nizací. Zahradu až do jmenování 
nového ředitele vede její dosa-
vadní mluvčí Eliška Kubíková.

Sport
Světový pohár: Jih-
lava tančila v rytmu 
rokenrolu.

čtěte na straně 8

Kultura
Tančírna a galerie 
v Telči jsou kultur-
ními činy roku.

čtěte na straně 7

Společnost
Školáci mezi sebou 
soutěží o pobyt na 
mléčné farmě.

čtěte na straně 6

Aktuality
První peníze na 
opravu hráze v Mos-
tištích dal kraj.

čtěte na straně 2

Radomír Dvořák je dnes v pilné práci. Ucho mu ze skály doslova vyrůstá pod rukama. Foto: Luboš Pavlíček

Pelhřimov • Dům dobrých dnů 
nově otevřela česká 
guinessovská agen-
tura Dobrý den 
v Pelhřimově. 
V domě je stá-
lá expozice Zla-
té české ručičky, 
která navazuje na 

expozici Muzea rekordů a kuri-
ozit a zahrnuje zejména kom-

pletní kolekci světově uni-
kátních výrobků ze sirek 
Tomáše Kordy z Vrchla-
bí. Slavnostního a oje-
dinělého spálení pás-
ky se ujal také hejtman 

Vysočiny Miloš Vystrčil 
(ODS) se starostou Pelhři-

mova Leopoldem Bam-

bulou (ODS). O ojedinělé sbír-
ce, rekordech z Vysočiny a také 
o blížícím se festivalu Pelhři-

mov – město rekordů 
v rozhovoru s prezi-

dentem agentury 
Miroslav Markem 
na straně 2.
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Mostiště • První peníze na 
nutné práce na mostišťské 
přehradě přišly z kraje. Zastu-
pitelstvo schválilo pět milionů 
korun pro Svazky vodovodů 
Žďársko a Třebíčsko, které za 
ně zčásti posílí úpravnu vody.

Posílení úpravny vody spočíva-
jí zejména ve vybudování odběru 
vody pro úpravnu pod hrází. Tedy 
na takovém místě, že surová voda 
poteče jakoby ze dna nádrže a ne-
bude tolik znečištěná řasami a si-
nicemi jako v případě stávajících 
odběrných míst. Ta jsou totiž kvů-
li polovypuštěné přehradě u hladi-
ny. Druhou investicí je nová tech-
nologie v úpravně, která tak zvlád-
ne i letní suché měsíce, kdy bude 
kvalita surové vody podle předpo-
kladu horší. Zatím se předpokládá, 
že nové investice přijdou na 28 mi-
lionů korun.

„V současné době se hladina 

v nádrži o tři metry zvyšuje a kva-
lita surové vody se výrazně zlep-
šila. Ve většině parametrů se blíží 
běžnému stavu. Určitě je to i tím, 
že je poměrně chladno,“ říká kraj-
ský radní pro vodní hospodářství 
Ivo Rohovský (ODS). 

Přehrada Mostiště u Velké-
ho Meziříčí je nyní poloprázdná. 
V těsnícím jílovém jádru se totiž 
objevila dutina a hráz začala pro-
sakovat. Příčinou je podle odbor-
níků nekvalitně provedená stavba 
ze šedesátých let. Použitý jíl neměl 
potřebné vlastnosti a samotná hráz 
je nezvykle úzká. Přitom je největ-
ší sypanou hrází v Česku.

Opravy musí být dokončeny ješ-
tě letos. Po rozsáhlých odborných 
diskusích se přistoupilo na takový 
způsob, že se dovnitř hráze pomo-
cí vrtů nastříká těsnicí cementová 
hmota, která se propojí se stávají-
cí výplní. 

Hráz je v majetku státu, respek-

tive Povodí Moravy, úpravna vo-
dy v majetku svazků obcí Žďársko 
a Třebíčsko prostřednictvím vodá-
renské akciové společnosti. 

Role kraje Vysočina spočívá 
především v koordinaci bezpeč-
nostních složek. Mostišťská pře-

hrada ale zásobuje pitnou vodou 
desítky tisíc lidí, potravinářských 
firem, zemědělských provozů, ne-
mocnice, domovy důchodců, ško-
ly a podobně. Právě proto kraj ve 
svém rozpočtu peníze na mimo-
řádnou dotaci našel.

Rozhovor měsíce

Úpravna vody potřebuje do léta rychlé obnovení, zásobuje totiž pitnou vodou desítky tisíc lidí

Mostiště: První peníze dalo hejtmanství

www.kr-vysocina.cz

Z krajského zastupitelstva

Obce za grant připraví bydlení

Firmy hledají partnery v Itálii
Vysočina/Itálie • Nábytkářské 
a dřevozpracující firmy se před-
stavily možným 
par tnerům 
z italské-
ho regionu 
Friuli Ve-
nezia Giu-
lia. 

Na návštěvu je do-
provodili hejtman 
Vysočiny Miloš Vystr-
čil (ODS) a náměstkyně pro 
místní rozvoj Marie Černá (SNK). 
Představitelé kraje se zároveň se-
šli s prezidentem kraje FVG Ric-
cardem Illy a členy krajského za-
stupitelstva. V rámci společných 

rozhovorů otevřeli otázky navá-
zání možného partnerství na kon-
krétních projektech, které nyní 

vznikají na úrovni kraje Vyso-
čina. Návštěva je pokračováním 
kontaktů, které svojí cestou na 
Vysočinu prohloubil regionální 
ministr pro turistický ruch, eko-
nomiku, průmysl, řemesla a ob-

chod kraje Friuli Venezia 
Giulia Enrico Bertos-

si. První kontak-
ty začaly v ro-
ce 2003, kdy se 
Vysočina před-

stavila na dvou in-
vestičních konferen-

cích v Itálii.

Vysočina • Projekty pro novou 
bytovou výstavbu v malých 
obcích mohou opět získat kraj-
skou podporu. Grantový pro-
gram Bydlete na ven-
kově schválilo krajské 
zastupitelstvo. 

Kraj obcím a míst-
ním částem měst na-
bízí celkem 1,5 mili-
onu korun. Za ty peníze mohou 
obce zpracovat projekty na by-
ty, rekonstrukce nebytových 
prostor či na parcely tak, aby 
pak mohly žádat o státní pří-
spěvek. „Nemůžeme si dovolit 
nabízet dotace přímo na byto-
vou výstavbu, tolik peněz za-
se nemáme. Na druhou stranu 

je zde ale možný státní příspě-
vek, o který se ale obce mohou 
ucházet pouze se zpracovanou 
projektovou dokumentací. Ta 

je drahá a zejména men-
ší obce tak mají pří-

stup ke státním pe-
nězům ztížený. Náš 
grant jim tedy vel-
mi pomůže,“ vysvět-

lila náměstkyně hejtmana pro 
regionální rozvoj Marie Čer-
ná (SNK). 

Grantový program Bydle-
te na venkově vyhlásilo kraj-
ské zastupitelstvo už několi-
krát, v uplynulých třech letech 
v něm rozdělilo bezmála pět 
milionů korun.

Marek: Rekordům se na Vysočině daří
S přelomem jara a léta a blížící-

mi se prázdninami ožívá letní bláz-
nivé snažení rekordmanů, milov-
níků neuvěřitelných rekordů, nad-
lidských výkonů a drobných i ob-
rovských kuriozit. Značkou číslo 
jedna je v tomhle odvětví lidské 
činnosti pelhřimovská agentura 
Dobrý den. Správce české data-
banky rekordů, pořadatel velkého 
festivalu rekordů a kuriozit, garant 
spravedlivého posouzení rekord-
ního snažení a kdovíco ještě. Pre-
zidenta agentury Miroslava Mar-
ka se dnes ptáme: Jaký je letoš-
ní rekord České republiky číslo 
jedna, tedy největší, či nejmenší, 
prostě nejzajímavější? 

„Určitě největší soutok vod. 
Muzeum rekordů a kuriozit Pel-
hřimov uspořádalo ve spolupráci 
s Veletrhy Brno pokus v rekord-
ním soutoku vod, při kterém se na 
jednom místě podařilo shromáž-
dit 167 vzorků vody z přírodních 
zdrojů České republiky i zahrani-
čí. Ty byly poté dohromady sli-
ty prostřednictvím obřího trych-
týře.“

Je Vysočina, tedy kraj Vysoči-
na, také držitelem nějakého re-
kordu? 

„Kromě toho, že zde zcela jistě 
padlo nejvíc rekordů, že v Hav-
líčkově Brodě mají nejstarší 
zvon v ČR, že u obce Číhošť se 
nachází geografický střed Čes-
ka, také na Vysočině znělo nej-
víc současně spuštěných obec-
ních rozhlasů s jednotným vysí-
láním. To se stalo v rekordním 
počtu 66 obcí dne 6. září 2002 
prostřednictvím Českého rozhla-
su Region.“

Našel byste 
v České data-
bance rekordů 
nějaký zajíma-
vý výkon přímo 
z Vysočiny? 

„Je jich řa-
da. Ve Žďáru 
nad Sázavou se 
dal dohroma-
dy nejpočetněj-
ší soubor flétnistů, bylo jich 164, 
z Kostelce pochází největší jitrni-
ce, která vážila 10,5 kilogramu, 
a tak bychom mohli pokračovat 
dál a dál. Kromě toho je na Vy-
sočině asi hodně dobrá voda: na-
rostl tu z ní člověk s největší ru-
kou či chlapík vysoký 220,5 cen-
timetru.“

Blíží se festival rekordů, co 
mohou letos návštěvníci vidět? 

„Jako každoročně už od ro-
ku 1991 proběhne festival o dru-
hém červnovém víkendu, tedy 
10. a 11. června. Festival je nej-
větší akcí svého druhu v Evro-
pě. Diváci budou moci vidět třeba 
Španěla Ramóna Campaya s jeho 
fenomenální pamětí. Je schopen 
si zapamatovat a poté zapsat osm-

náctimístné čís-
lo, které předtím 
na monitoru po-
čítače probliklo 
na jednu jedinou 
vteřinu.

V programu 
se představí ta-
ké muž schop-
ný se protáhnout 
squashovou ra-
ketou, karikatu-

rista kreslící portréty a přitom hra-
jící současně na bicí a fujaru. Chy-
bět nebude dřevorubecká aréna, 
dětské hry a soutěže, trampolíny, 
neuvěřitelné silácké výkony a tra-
diční ohňostroj. Přímo k ochutná-
ní zde bude nejdelší česká klobá-
sa a také perníková maxizvětšeni-
na občanského průkazu. To proto, 

že festival Pelhřimov – město re-
kordů letos dovrší 15 let a tím pá-
dem se stává plnohodnotným ob-
čanem Česka.

V rámci obou galavečerů, kte-
ré jsou opět přístupny zdarma, bu-
dou na Masarykově náměstí vy-
hlášeny kuriozita roku a rekord-
man roku. Po celou dobu konání 
festivalu bude otevřeno nejen Mu-
zeum rekordů a kuriozit a nově 
otevřená stálá expozice Zlaté čes-
ké ručičky – světové unikáty ze si-
rek, ale i výstava sukulentů, včet-
ně nejmenšího stromu, a kuriózní 
výstava 500 cukrářských výrobků 
vyrobených z odpadových materi-
álů k nerozeznání od těch oprav-
dových.“

Otevřeli jste nový Dům dob-
rých dnů, co je v něm k vidění? 

„Výtvory zlatých českých ruči-
ček. Tedy například loutka, která 
maluje obrazy, funkční parní stroj 
ze skla, řetízky na krk, ovšem vy-
řezané ze špejlí, a pak především 
unikátní exponáty ze sirek. To zna-
mená kytary, housle, mandolíny, 
vázy, obrazy. Celkem přes 80 sta-
veb, na které jejich autor, Tomáš 
Korda, spotřeboval 571.871 sirek 
a 248.344 zápalkových hlaviček. 

Nad výrobou této 
světově ojedinělé ko-
lekce strávil 63.310 
hodin práce.“

Dům dobrých 
dnů je s Muzeem 
rekordů propojený 
rekordní stezkou. Co 
to znamená? 

„Pelhřimov 
je městem 
r e k o r -
dů, a to 
teď je 

znát i mimo festival a mimo 
zmiňované expozice – ven-
ku. Jde o asi dvoukilomet-
rový okruh a mimo jiné ja-
kousi zvukovou knihu re-
kordů. Tři mluvící stojany 
s třemi stovkami údajů li-
dé naleznou na trase stezky 

s názvem Procház-
ka Českou kni-

hou rekordů, 
která v cent-
ru Pelhřimo-
va nabídne 

i některé 
z ob-
ř í c h 
ex p o -
n á t ů 
Muzea 

rekordů 
a kuriozit. 

Na trase se lze 
potkat i s řa-

dou rekordma-
nů a je zakončena 
právě prohlídkou 
expozice Zlaté 
české ručičky.“

Miroslav Marek plete rekordní šálu. 
Foto: Luboš Pavlíček

Zbytky stromů v napůl vypuštěné nádrži. Foto: redakce

Hasiči dostali krajskou dotaci
Vysočina • Vybavení mla-
dých požárníků, nová techni-
ka a uniformy. To například 
nakoupí dobrovolní hasiči na 
Vysočině z krajské dotace ve 
výši téměř šesti milionu ko-
run. Profesionální hasiči od 
kraje dostanou čtyři miliony. 

Příspěvek dobrovolným ha-
sičům je oproti loňsku o půl 
milionu vyšší. Navýšení pou-
žijí hasiči zejména na činnost 
mládežnických oddílů. „K no-
toricky známým argumentům, 
že hasiči bývají často nejlé-
pe fungujícím spolkem v ob-
cích, pořádají různé venkov-

ské slavnosti a podobně, je 
třeba ještě přidat i ekonomic-
ké hledisko. Dobře fungující 
hasičská sdružení každoroč-
ně ochrání a zachrání miliono-
vé hodnoty,“ vysvětlil vedou-
cí sekretariátu hejtmana Mar-
tin Kalivoda. 

Profesionální hasiči od kra-
je získají čtyři miliony. Ty ma-
jí ve svém rozpočtu jako při-
lepšení navíc, protože hasič-
ský záchranný sbor má své 
peníze ze státního rozpočtu. 
Hasiči krajskou dotaci použi-
jí na opravy a údržbu své tech-
niky. 

Děti jedou na olympijské hry
Vysočina/Brno • Slavnostním 
převzetím olympijského ohně vy-
vrcholily na Vysočině přípravy na 
druhou celostátní olympiádu pro 
děti, kterou od 21. do 26. června 
hostí Brno.

Z Vysočiny letos odjede výpra-
va o bezmála 300 členech, aby se 
utkala s téměř 4000 reprezentan-
ty dalších krajů ve 20 převážně 
sportovních disciplínách. Ačko-
liv má akce opravdu olympijský 
charakter, její součástí jsou také 
soutěžní i nesoutěžní přehlídky 
kultury, regionálií a třeba i ovlá-
dání počítačů. „Na dětské olym-
piádě mne baví zejména to, že to 
není jen hra na velký svět olym-
pismu, ale skutečný olympis-
mus. Soutěžení v duchu férové 
hry v čisté podobě,“ řekla krajská 
radní pro školství Martina Matěj-
ková (ODS).

Peníze ústavům
Vysočina • Nové technické dovy-
bavení, investice do budov, anebo 
i mzdy pracovníků. To je 11 mi-
lionů korun, o které se letos zvý-
šil příspěvek na provoz sociálních 
zařízení na Vysočině. Kraj zřizuje 
13 domovů důchodců, devět ústa-
vů sociální péče a psychocentrum. 
Letos na ně vydá více než 350 mi-
lionů korun. Převážná část navý-
šení je určená na valorizaci mezd, 
ale i další potřebné věci. Napří-
klad v Domově důchodců ve Vě-
ži musí opravit kuchyň a ústav 
v Černovicích dostane nové pod-
lahy a kanalizaci. „Všechna za-
řízení mají vyrovnané finanční 
plány, které krajská rada schváli-
la. Navýšení peněz o 11 milionů 
je v pořádku, obrovský kus práce, 
který všude odvedli, si více peněz 
nejen žádá, ale také zaslouží,“ vy-
světlil krajský radní pro sociální 
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).

Radní Martina Matějková a hejtman Miloš Vystrčil při slavnostním převzetí 
olympijského ohně. Foto: redakce

Kraj: Svoje nemocnice zvládneme
Vysočina/Praha • Zákaz převodu 
nemocnic na obchodní společnos-
ti, který opakovaně schválila sně-
movna, je protiústavní a zbytečný. 
Shodli se na tom náměstek hejtma-

na pro zdravotnictví Pavel Hájek 
(ODS) a ekonomický náměstek 
hejtmana František Dohnal (KDU-
-ČSL). Sněmovna schválila nove-
lu zákona, která převody nemocnic 

na obchodní společnosti zakazuje 
do přijetí zákona o neziskových 
veřejných nemocnicích. To je pod-
le Františka Dohnala zasahování 
do pravomoci krajů. „Kraje jsou 

svébytnými samosprávnými celky 
s jasně vymezenou pravomocí. Ni-
kdo nemá mandát hrát si na jejich 
nadřízeného, ani sněmovna ne.“

(dokončení na straně 3)

PELHŘIMOV 
– MĚSTO REKORDŮ

mezinárodní festi-
val rekordů a kuriozit, 
10.–11. června 2005,
probíhá pod záštitou 

hejtmana kraje Vysočina Mi-
loše Vystrčila a starosty 

města Pelhřimova Leopolda 
Bambuly
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Představujeme kraj a krajský úřad
Jak to vidím já
Názor kraj-
ského zastu-
pitele a ře-
ditele GE-
AM Dol-
ní Rožínka 
Jiřího Je-
že (ODS) na 
nejbližší budoucnost těžby 
uranu na Vysočině.

Uranové ložisko Rožná, 
které je v těžbě od roku 1957, 
prošlo v posledních 15 letech 
výraznými změnami v hod-
nocení surovinové základny, 
výrazně se zvýšila celková 
produktivita práce.

Postupně byl omezen po-
čet provozních pater dolu, 
byly získány úspory v oblas-
ti dolové dopravy. Technic-
ká a organizační opatření se 
promítla i do cen při výrobě 
chemického koncentrátu ura-
nu na chemické úpravně.

Dobývání užitkového ne-
rostu (uranu) se postupně 
soustředilo do jižního křídla 
ložiska na 20., 21. a 22. pa-
tro (to je v hloubce 1000 – 
1100 metrů). Dobývají se zá-
soby s vyšším obsahem ura-
nu. Na základě pozitivních 
trendů vývoje světové ceny 
uranu a poznatku, že kvalit-
ní zásoby uranové rudy se na 
rozfáraných patrech ještě na-
chází, je navrženo dobývání 
i na rok 2006. Na základě 
tohoto projektu bude v roce 
2006 zaměstnáno v odštěp-
ném závodě GEAM Dolní 
Rožínka 880 zaměstnanců.

Zdroje uranu České repub-
liky budou lépe využity, ne-
zaměstnanost na Vysočině se 
nebude v oblasti Dolní Ro-
žínky zvyšovat.

www.kr-vysocina.cz

Exponát měsíce

Fajáns (zvaný též majoli-
ka) označuje keramické zboží 
s jemným porézním barevným 
střepem, potažené neprůhled-
nými ciničito-olovnatými gla-
zurami a zdobené malovaným 
dekorem.

Znalost fajánse se do našich 
zemí dostala počátkem 16. sto-
letí prostřednictvím nábožen-
ské sekty novokřtěnců (zva-
ných též habáni či anabaptis-
té), kteří přišli po roce 1526 ze 
Švýcarska. 

Od roku 1700 se hovoří 
o tvorbě posthabánské, která 
na produkci původních novo-
křtěnců navázala a přímo z ní 
čerpala. Moravští a slovenští 

džbánkaři (toufaři) tvořivě roz-
víjeli habánský odkaz, čemuž 
nasvědčuje vznik mnoha vý-
znamných fajánsových dílen. 

Výstava lidové keramiky 
z vlastních sbírek Muzea Vy-
sočiny Jihlava bude od červ-
na do srpna 2005 v muzeu na 
Masarykově náměstí. Na vý-
stavě bude k vidění na 170 ex-
ponátů, dokumentujících jed-
notlivé druhy lidové keramiky, 
které vznikaly v průběhu téměř 
tří staletí. Mezi nejstarší a nej-
vzácnější exponáty budou pat-
řit fajánse habánské produkce, 
které vznikly na území Moravy 
od druhé poloviny 16. do kon-
ce 17. století.

Keramika z jihlavského muzea

Fond Vysočiny uzavřel třetí rok

Děti z Humpolce znají české zákony
Žďár nad Sázavou • Děti 
z Humpolce se umí nejlépe 
orientovat v českých záko-
nech. Zvítězily totiž v kraj-
ském kole vědomostní sou-
těže pro školáky Paragraf 
11/55, která probíhá pod zá-
štitou hejtmana Vysočiny Mi-
loše Vystrčila (ODS).

O krajském vítězi pátého roč-
níku soutěže se rozhodovalo 
11. května v Domě kultury ve 
Žďáru nad Sázavou. Stalo se jím 
družstvo ze ZŠ Hradská v Hum-
polci, které se 13. června utká 
s vítězem krajského kola v Ús-
teckém kraji v senátním finá-
le. Všichni účastníci 
krajského kola získali 
dvoudenní pobyt v Pra-
ze, během kterého bu-
dou vítězové krajských 
kol soutěžit na půdě 
Senátu Parlamentu ČR, 
součástí doprovodného 
programu bude disko-
téka na parníku či ná-
vštěva 3D kina.

Krajského kola se účastnily 
nejlepší týmy oblastních kol, kte-
rá probíhala ve Žďáru nad Sáza-
vou, Chotěboři, Ledči nad Sáza-
vou, Pelhřimově, Jihlavě, Třebí-
či a Velkém Meziříčí. Soutěží-
cí přišla podpořit krajská radní 
pro školství Martina Matějková 
(ODS), vedoucí odboru školství 
krajského úřadu Zdeněk Ludvík, 
zástupci místní samosprávy, učite-
lé a ředitelé škol a spolužáci sou-
těžících, kteří vytvořili skvělou 
atmosféru. „Soutěž Paragraf 11/
55 znám docela zblízka. Účastní 
se jí i moje dcera a vím, jak pečli-
vě se děti připravují, vyptávají se 
rodičů i ve škole tak, aby získaly 

o právu a zákonech 
opravdu zevrubné znalosti,“ řekla 
měsíčníku Kraj Vysočina během 
klání Martina Matějková. 

Letošního ročníku soutěže Pa-
ragraf 11/55 se účastnilo 42 škol 
Vysočiny a 36 škol Ústeckého 
kraje. Školáci soutěžili ve znalos-
ti zákona, odhadovali věk fiktiv-
ních kupujících, kterým by pro-

dali či neprodali tabákové vý-
robky. Vyzkoušeli si, jaké to je 
být starostou a rozhodovat o zá-
konech na územích svých měst. 
Projekt organizuje Aliance Zákon 
18, která si dala za úkol všemož-
ně podporovat projekty zaměřené 
na dodržování zákona na preven-
ci kouření mladistvých.

Matějková: Soutěž žáky zaujala, na jednotlivá kola se důkladně připravovali i s pomocí rodičů

Starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta při 
předávání cen vítězům. Foto: Luboš Pavlíček

(pokračování ze strany 2)
„Takový zákon tedy pravděpo-

dobně skončí u Ústavního soudu, 
který jej zruší,“ řekl Dohnal.

Pavel Hájek v této souvislos-
ti upozornil na spornou podsta-
tu novely. „Žádný zákon neošetří 
všechny aspekty dané problemati-
ky. Mezi našimi vrcholnými politi-
ky se stalo ošklivým zvykem klič-
kovat mezi přirozenou nedokona-
lostí zákonů a já jim to teď trošku 
vrátím. Kraje nechtějí nemocni-
ce převádět, protože to nejde. Mu-
sí příspěvkovou organizaci nejpr-

ve zrušit a pak založit novou, ob-
chodní společnost. V praxi to zna-
mená, že novela zákona je na nic,“ 
řekl náměstek Hájek s tím, že stát 
se nejprve předlužených nemoc-
nic zbavil a až v době, kdy je kra-
je zachránily před krachem, by je 
chtěl zase ovlivňovat.

Kraje dostaly nemocnice od 
státu v roce 2003 v neutěšeném 
stavu. Zařízení byla předlužená, 
u některých z nich hrozil krach. 
Postupně se krajským zastupitel-
stvům podařilo zánik nemocnic 
odvrátit a loňské výsledky hospo-

daření už byly velmi optimistické. 
Například na Vysočině se u všech 
pěti krajských nemocnic podařilo 
dosáhnout téměř vyrovnaných vý-
sledků a zařízení dokonce začala 
splácet staré dluhy, zděděné ješ-
tě po špatném hospodaření státu. 
„To jsou tvrdá čísla a prostá fak-
ta, která se nedají zpochybnit žád-
nými politickými manipulacemi. 
Kraje hospodařit umějí a umějí se 
postarat o lékařskou péči,“ prohlá-
sil Hájek.

Na Vysočině se připravuje roz-
sáhlá debata v radě, zastupitel-

stvu, politických klubech, i mezi 
odboráři a lékařskou veřejností, 
která má za cíl najít nejvhodnější 
formu pro další existenci nemoc-
nic. „V krajích, kde už transfor-
mace proběhla, nedošlo ke zhor-
šení lékařské péče, právě naopak. 
To je ale jedno hledisko. Snaží-
me se najít všechny úhly pohle-
du, poučit se od kolegů, kteří jsou 
dál a získat informace třeba i ze 
zahraničí. Máme jednoduché zá-
kladní pravidlo – lékařská péče je 
pro pacienty,“ popsal diskusi Pa-
vel Hájek.

Kraj: Svoje nemocnice zvládneme

Chovatelé dostali peníze
Vysočina • Chovatelé z Vysoči-
ny dostanou od kraje příspěvek 
na výstavy. Český svaz chovatelů 
jich totiž letos chystá více než 40 
a jejich pořádání přijde na třičtvr-
tě milionu korun. Pětinou přispě-
je kraj s tím, že si na oplátku vy-
žádal propagaci zejména v men-

ších obcích. „Na Vysočině v pod-
statě není velké město, a tak se 
dá bez nadsázky říci, že v úplně 
každé obci kraje chovatelé jsou. 
Náš příspěvek jde tedy na správ-
nou a rozšířenou věc,“ vysvětlil 
krajský radní pro zemědělství Ivo 
Rohovský (ODS). 

Vondráček ocenil první pomoc
Krajský radní Jiří Vondráček 

(KDU-ČSL) předal v budově mi-
nisterstva zdravotnictví oceně-
ní kraje Vysočina při příležitos-
ti předávání výroční Ceny života 
Janu Tesařovi z Lukova na Vyso-
čině. Ten pohotově poskytl první 
pomoc člověku, který na oslavě 
narozenin v Moravských Budě-
jovicích náhle zkolaboval a upa-
dl do bezvědomí. 

Jan Tesař zúročil své znalos-
ti první pomoci a spolu se svým 
kolegou dával postiženému umělé 
dýchání a masáž srdce až do pří-
jezdu sanitky. „Čin pana Tesaře je 
úctyhodný a lze si jen přát, aby ta-
kových lidí, tedy lidí v okamžiku 
nehody duchapřítomných a tech-
nicky připravených, bylo více. 

Zároveň jsem informoval minis-
tryni zdravotnictví o tom, že kraj 
Vysočina realizuje projekt, na zá-
kladě kterého si žáci osmých tříd 
osvojí znalosti v oblasti poskyto-
vání první pomoci v praxi. Tím-
to školícím blokem, který byl roz-
dělen do osmi hodin, prošlo více 
než 3000 žáků. Pevně doufám, že 
částka 789.000 korun, která byla 
na tento projekt vynaložena, v bu-
doucnu přispěje k záchraně živo-
tů,“ uvedl Jiří Vondráček s tím, že 
kraj se bude snažit, aby iniciativa 
této výuky byla již pevně zařazena 
do osnov základních škol nejen na 
Vysočině. Cena života, která byla 
letos udělována poprvé, je určena 
těm, kteří nějakým způsobem při-
spějí k záchraně člověka.

Hejtman navštívil záchranáře

Vysočina/Jindřichův Hradec • Vojenské záchranáře v Jindři-
chově Hradci navštívil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS). 
Územní působnost praporu je totiž nejen pro Jižní Čechy, ale ta-
ké pro Vysočinu. Záchranáři seznámili hejtmana s výcvikem sla-
ňování, vybavením technikou, a prakticky předvedli zásahy při 
likvidaci nebezpečných škodlivin, výbušnin a likvidaci požáru. 
„Jsem rád, že v případě ohrožení obyvatelstva kraje, což doufám, 
že se nikdy nestane, máme k dispozici špičkově připravenou a vy-
zbrojenou jednotku,“ komentoval jejich práci Miloš Vystrčil.

Hejtman si vojenskou techniku důkladně prohlížel. Foto: archiv kraje

ROK
POČET VYHLÁŠENÝCH GRANTOVÝCH 

PROGRAMŮ
OBJEM PENĚZ VE VYHLAŠOVANÝCH 

GRANTOVÝCH PROGRAMECH

2002 25 49.022.131

2003 32 72.540.000

2004 40 90.449.120

Kč na 1 obyvatele

108–129

130–263

264–352

353–534

535–942

Vysočina • Neuvěřitelnou tisícovku žá-
dostí o finanční podporu uspokojil loni 
Fond Vysočiny. Nová dětská hřiště, byty 
pro mladé, internet v obcích, ale také pod-
pora zaměstnanosti. To jsou příklady ob-
lastí lidského života, kam peníze z kraj-
ského rozpočtu šly. 

Fond Vysočiny je systém grantových podpor, 
které vyhlašuje krajské zastupitelstvo, a na zákla-
dě přesných pravidel žadatelům přiděluje peníze. 
Loni fond hospodařil s bezmála 94 miliony ko-
run. Zastupitelstvo vyhlásilo 40 grantových pro-
gramů, vyhod-
notilo 36 z nich. 
Úspěšní ucha-
zeči získali cel-
kem asi 56 mili-
onů korun. „To 
jsou obrovská 
čísla, zvlášť když 
si uvědomíme, že 
každý z žadate-
lů k projektu při-
dává i své peníze. Za rok 
tak v našem kraji vzniknou 
hodnoty za desítky milionů. 
Fond tedy nejen rozdělu-
je peníze, ale také motivuje 
všechny k vyššímu snažení,“ 
říká krajský radní Jaroslav Hu-
lák (KDU-ČSL), který má fond 
na starosti. 

Nejvyšší počet žádos-
tí, celkem 465, tradičně 
přišel na programy pod-
porující volnočasové 
aktivity a sport. Oproti 

roku 2003 se fondu dařilo uspokojit vyšší počet 
uchazečů. Číslo se zvýšilo z 48 na 60 procent. 

Kraj peníze nejen přiděluje, ale také kontrolu-
je, zda opravdu přišly na správné místo. Dodržení 
podmínek grantu letos kontroloval u 11 uchazečů. 
„Zjistili jsme pouze dílčí nedostatky, což nám sa-
mozřejmě udělalo radost,“ řekl Jaroslav Hulák. 

Veškeré informace o Fondu Vysočiny, systému 
přidělování peněz, ale také nově vyhlašovaných 
grantech jsou na www.fondvysociny.cz. „Na té-
to webové stránce najdete v elektronické podobě 
veškeré podklady, které s fondem souvisí. Prů-
hlednost od vyhlášení, přidělení, přes realizaci 

až po následnou kontrolu 
jsou od počátku fungová-
ní Fondu Vysočiny samo-

zřejmostí,“ vysvětlil Ja-
roslav Hulák.

Vítězná družstva krajského kola:
1.  ZŠ Hradská Humpolec
2.  ZŠ Radostín nad Oslavou
3.  ZŠ Týnská, Třebíč
4.  ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava
5.  ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
6.  ZŠ Smetanova, Chotěboř
7.  ZŠ Nové Město na Moravě
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Vysočina • Celková hmotnost 
vozu a dodržování bezpečnost-
ních přestávek. Na to se zaměřili 
celníci, policie a pracovníci čtyř 
mobilních jednotek centra služeb 
pro silniční dopravu a krajského 
úřadu, kteří na Vysočině zkontro-
lovali více než 70 kamionů.

Ze 40 zvážených náklaďáků 
byly přetížené tři a z 31 zkont-
rolovaných řidičů 11 nedodrže-
lo dobu odpočinku. Takové pře-
stupky se řeší na místě blokovou 
pokutou, anebo ve správním říze-
ní, kde provinilcům hrozí poku-

ta až do výše 10.000 korun. „Ne-
troufám si hodnotit, zda počet 
přestupků je vysoký či nízký. Je 
ale pravda, že na Vysočině pro-
bíhá nejvíce kontrol ze všech re-
gionů Česka. To je dobře, proto-
že délka našich silnic je opravdu 
nebývalá a přetížené náklaďáky 
je opravdu ničí,“ komentoval vý-
sledky kontrol radní pro dopravu 
Václav Kodet (KDU-ČSL). 

Při minulém vážení prošlo tes-
tem 61 kamionů, 14 z nich bylo 
přetížených. Další podobná akce 
se plánuje na podzim.

Tři kamiony neprošly vážením

Vysočina/Brno • Jaroměřická 
mlékárna, Huhtamaki Česká re-
publika a Oděvní družstvo Vý-
voj z Třeště jsou vítězi vysočinské 
části soutěže Firma (#1) kraje. Vy-
hlášení výsledků aktuálního ko-
la bylo součástí manažerské sní-
daně v Brně. Manažerské snída-
ně v regionech jsou cyklem pane-
lových diskusí, kterých se kromě 
podnikatelů účastní také zástup-
ci samospráv. Ta brněnská byla na 
téma jak nastavit a vést dlouho-
době konkurenceschopnou firmu, 
a konala se za účasti hejtmana Vy-
sočiny Miloše Vystrčila (ODS). 
„Každá aktivita, která jakýmkoliv 
způsobem pomáhá rozvoji podni-

katelského prostředí, a tedy eko-
nomiky regionů, je chvályhodná. 
Tato akce je chvályhodná tím víc, 
že se zabývá konkrétními věcmi,“ 
zhodnotil soutěž i manažerskou 
snídani hejtman Vystrčil. 

Soutěž Firma (#1) kraje je to-
tiž určená těm subjektům, kte-
rým není vlastní region lhostej-
ný. Každoročně proto vyhodno-
cuje v každém kraji firmy, které 
nejvíce pomáhají svému regionu 
ať podporou charitativních, spor-
tovních nebo kulturních projektů, 
zaměstnanosti, vytvářením pra-
covních míst pro handicapované, 
či podporou rozvoje nebo propa-
gací regionu.

Firmy z kraje uspěly v soutěži 

Výherci soutěže Firma (#1) kraje za Vysočinu 
1. místo – Jaroměřická mlékárna, a.s. 
2. místo – Huhtamaki Česká republika, a.s. 
3. místo – VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

Sociální služby mají mít stejné podmínky
Vysočina • Systém financo-
vání sociálních služeb na Vy-
sočině musí být průhledný 
a jednoduchý. Tak pojmeno-
val cíl své současné práce 
krajský radní Jiří Vondráček 
(KDU-ČSL) na semináři o so-
ciálních službách, pořáda-
ném zejména pro členy kraj-
ského zastupitelstva.

Kraj převzal sociální zaříze-
ní, tedy domovy důchodců, ústa-
vy sociální péče a psychocentrum 
od různých zřizovatelů. Na Vyso-
čině navíc v oblasti sociální pé-

če pracuje řada dalších zařízení, 
které zřizují obce a neziskové or-
ganizace. „Je třeba najít jednotící 
principy mezi všemi tak, aby z to-
ho měli užitek především příjemci 
služeb, tedy klienti,“ řekl Vondrá-
ček s tím, že jednotné by měly být 
standardy kvality a systémy finan-
cování. Kraj nyní garantuje vzá-
jemnou výměnu informací mezi 
řediteli, včetně například odměňo-
vání zaměstnanců. „Chceme od-
stranit disproporce i v této oblas-
ti. Pro zajímavost, finanční ohod-
nocení zaměstnanců v zařízeních, 
která zřizují neziskové organiza-

ce, je 22 procenty podhodnoce-
na,“ vysvětlil Jiří Vondráček.

K dalšímu rozvíjení sítě sociál-
ních služeb na Vysočině vede ně-
kolik cest. Jednou z nich je meto-
da komunitního plánování, která 
spočívá ve vzájemné dohodě za-
davatelů, poskytovatelů a uživa-
telů péče tak, aby všechny slož-
ky byly s výsledkem spokojeny. 
„Proces chceme aplikovat na ce-
lé území kraje a proto na něj žá-
dáme peníze z evropských fon-
dů,“ prohlásil radní Vondráček. 
Druhou cestou je metoda porov-
nání veřejných služeb. Minister-

stvo vnitra nyní připravuje vy-
psání projektu na provedení srov-
nání takové péče mezi jednotlivý-
mi kraji a Vysočina by tak mohla 
získat zkušenosti i z ostatních re-
gionů. 

„I když budou sociální služby 
na Vysočině perfektní, klienti bu-
dou mít vysokou úroveň bydlení 
a podporu rozvoje vlastní osob-
nosti, stále pro nás zůstává prio-
ritou domácí péče a udržení kli-
enta v domácím prostředí. To je 
lidsky nejvhodnější a celospole-
čensky nejlevnější,“ uzavřel Jiří 
Vondráček.

Lidem se nabízí boj proti radonu zdarma
Vysočina • Až do roku 2009 
stát dotuje protiradonová 
opatření. V praxi to znamená, 
že takové stavební úpravy 
objektů nestojí obyvatele vů-
bec nic.

Kraj eviduje na Vysočině 350 
budov, u kterých byl zvýše-
ný výskyt ra-
donu namě-
řený. Seznam 
je k nahléd-
nutí na adrese 
www.kr-vysocina.cz – dokumen-
ty odborů krajského úřadu – od-
bor životního prostředí – radon 
– Radon-dotace – odkazy. Právě 
vlastníci těchto objektů mohou 
o státní dotaci požádat. 

Stát cíleně vyhledává budovy 

s koncentrací radonu, převyšují-
cí doporučené hodnoty a finanč-
ně dotuje protiradonová opatření 
už od roku 1991. Pokud lhůtu pro 
dotace, která je nyní stanovena na 
rok 2009, neprodlouží, budou si 
lidé muset platit opatření sami. 

„Příčinami neobvykle vyso-
kých hodnot v budovách na Vy-

sočině jsou vy-
soká koncen-
trace radonu 
v zemi v dů-
sledku vyšší-

ho výskytu uranu a radia, špatná 
plynotěsná izolace budov od ze-
mě a stále menší větrání budov 
vyvolané energetickými úspora-
mi,“ vysvětluje náměstek hejtma-
na pro životní prostředí Pavel Há-
jek (ODS). Vysoký podíl radonu 

v ovzduší je přitom příčinou 15 
procent všech případů rakoviny 
plic. Ozáření z radonu tvoří navíc 

bezmála polovinu radioaktivního 
záření, které člověk nasbírá za ce-
lý život.

ostatní

lékařské

kosmické
záření

spad
Černobyl

gama
ze Země

přírodní
radionuklidy
v těle člověka

radon
v budovách
(průměrně)

Rozdělení dávek ozáření obyvatelstva
– celoživotní průměr

49 %

9 %

17 %

0,3 %

14 %

11 %
0,13 %

Ještě čtyři roky protirado-
nová opatření dotuje stát

Chlapi z Meziříčí prochází pěšky Evropu
Velké Meziříčí • Z pěší cesty do španěl-
ského Santiaga de Compostela se vrá-
tili Jiří Michlíček (51) a Pavel Pešek (48) 
z Velkého Meziříčí. Oba poutníci tak 
úspěšně dovršili třetí etapu cesty po 
středověké poutní stezce sv. Jakuba, 
která vede napříč Evropou.

Cestovatelé z Vysočiny se na svoji pouť vy-
dali v roce 2003. Během první etapy cesty ušli 
650 kilometrů z Velkého Meziříčí do rakous-
kého Innsbrucku za 21 dní. O rok později opět 
v Innsbrucku začali a po 13 dnech a 350 ki-
lometrech svoji pouť ukončili ve švýcarském 
městě Stans. Letos za 21 dní a rovných 700 ki-
lometrů pochodu došli do Francie, do městeč-
ka Le Puy en Velay. Celkem tak mají za sebou 
1700 kilometrů chůze a do Santiaga de Com-
postela, k hrobu sv. Jakuba Většího, jim zbý-
vají dvě etapy, které dohromady měří 1520 ki-
lometrů. 

„Každá ze tří etap, které máme za sebou, by-
la jiná. Oba jsme staromilci, takže jsme velmi 
prožívali hned první cestu Rakouskem. Tradič-
ní středoevropský venkov, lidé, kteří jsou z na-
ší kulturní oblasti, ovšem nepoznamenaní ko-
munistickými zrůdnostmi. Švýcarsko nás pak 
naopak trošku zaskočilo. Je to taková akorát-
ní země, všechno je načasováno a nalajnová-
no a museli jsme si dlouho zvykat. A ve Fran-
cii jsme pak už zase měli pocit, že se vracíme 
domů. Ochotní a milí lidé, skvělé jídlo a nezá-
vislost na hodinkách,“ vysvětluje fotograf Ji-
ří Michlíček, který z cesty vždy vozí snímky 
i video. 

Pavel Pešek měsíčníku Kraj Vysočina vy-
světlil, jak se úctyhodní pánové, živnostní-

ci a usedlí občané vůbec odhodlají vyměnit 
každý rok na měsíc své životy za pouť Evro-
pou: „Bylo to několik věcí dohromady. Nejdří-
ve asi vytahování se na sebe navzájem. Vždy 
jsme byli kamarádi a hecíři a tohle je výsledek. 
Jenže to by byl povrchní pohled. Oba si dobře 
pamatujeme, jak jsme se na Evropu jezdili dí-
vat jen do Mikulova, přes jihomoravské ostna-
té dráty, a toužili jsme ji poznat opravdu zblíz-
ka. Teď jsme si to splnili, protože co už může 
být bližšího, než jít venkovem, mluvit s lidmi, 
jako jsme my dva a každý den potkávat nové 
a nové?“ 

Poutníci prý přes rok jen lehce trénují a spíš 
se připravují teoreticky. Poutní cesta sv. Jaku-
ba je totiž velmi stará, a tak je při ní neuvěři-
telné množství drobných i významných sakrál-
ních staveb. „Není to jen architektura, ale sku-
tečná pouť. Cesta, která vede k pokoře a očistě 
duše,“ říká s trochou nadsázky Pešek, a Mich-
líček dodává: „A také spousta příležitostí k fo-

tografování.“
Denní dávka kilo-

metrů přesahuje třicít-
ku, batoh a výstroj vá-
ží kolem 20 kilogramů. 
Cestovatelé každý den 
hledají ubytování v ho-
telích a penzionech. 
„Cesta do Santiaga se 
dá absolvovat docela 
levně, pokud poutník 
využívá charitních do-
movů a dobročinnosti 
lidí, kteří si jakubským 
poutníkům za ta stale-
tí zvykli pomáhat. My 
to ale nemáme zapotře-
bí a spíš bychom se cíti-
li, jakože takové služby 
zneužíváme. Proto hle-

dáme běžné turistické ubytování i stravu,“ pro-
hlásil Jiří Michlíček s tím, že tedy musí počí-
tat s denními výdaji za ubytování, jídlo a vodu. 
„Snídáme a večeříme v restauracích a pizzeri-
ích, přes den jedeme na špek. To je rychlá ener-
gie a při našem staromilství i tradice,“ usmívá 
se Pavel Pešek.

Poutníci z Velkého Meziříčí chtějí příští rok 
přejít Francii a skončit v Pyrenejích, na hra-
nicích se Španělskem. Pak už je o rok pozdě-
ji čeká přechod Španělska s konečným cílem, 
hrobem apoštola Jakuba. „Moc na to nemys-
líme, soustředíme se spíš na každou jednotli-
vou etapu. Nejsme maratónci, chceme důklad-
ně poznat kontinent, na kterém žijeme,“ uza-
vřeli svorně cestovatelé.

Pavel Pešek a Jiří Michlíček (v pořadí zleva) ve francouzské krajině. 
Foto: samospoušť Jiřího Michlíčka

Co potřebuje novodobý Jakubův poutník:

– rezervní prádlo
– toaletní potřeby
– špek, chleba a energetické 

tyčinky
– ručník
– nepromokavá větrovka
– nepromokavé pončo

– spací pytel a karimatka pro 
případ nouze

– lékárnička
– nylonová šňůra
– zavírací nůž
– pantofle na večerní odpoči-

nek nohou

– nabíječky k telefonu, GPS, 
fotoaparátu a kameře

– šití
– baterka
– láhev s vodou v termoobalu

CELKEM CCA 18 kg

POUTNÍKŮV BATOH:
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Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

261 263 847, 261 260 416, 777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

☎

HLEDÁME TECHNIKY,
spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –
pro montáž našich výrobků

sleva 50 %
K

upón

z ceny montáže hliníkových žaluzií

SC 10376/1

noviny jsou součástí projektu                        www.ceskydomov.cz

Prodejce hotovostních úvěrů

GE Money Multiservis hleda pro síť přímých prodejců kandidáty 
na pozici Prodejce hotovostních úvěrů:

• prodej hotovostních úvěrů GE Money Multiservis - přímý prodej
• přímé zastoupení GE Money Multiservis
• práce na živnostenský list
• zajímavé provizní možnosti v závislosti na dosažených výsledcích

Pokud vás zaujala naše nabídka, prosím, zašlete nám svůj životopis na
adresu:
volna.mista@ge.com nebo na GE Money Multiservis, a.s., 
Divadelní 8, 586 01 Jihlava, tel.567155053

Vysočina 
(Havl.Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou) 
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/1

ÚVĚRY, HYPOTÉKY
nebankovní

bez potvrzení o příjmu
Tel: 721 816 523

tel.: 566 630 615
e-mail: slana@szszdar.cz

web: www.szszdar.cz
 

nabízí studium při zaměstnání

Zdravotnický asistent
5-leté večerní studium

pro absolventy základní školy

Všeobecný sanitář
3-měsíční kurz

pro všechny zájemce

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno

odbor Odloučené pracoviště Jihlava, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

tímto podle ust. § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organi-
začních složek státu a státních organizací s majetkem státu

vyhlašuje dne 6. června 2005
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na zjištění zájemce o koupi majetku:
1. budova – chata č. e. 1

stavební parcela č. 186 – zastavěná plocha a nádvoří – výměra 28 m2 
movitý majetek – nacházející se v chatě

2. budova – chata č. e. 2
stavební parcela č. 185 – zastavěná plocha a nádvoří – výměra 28 m2 
movitý majetek – nacházející se v chatě

 vše v obci a k. ú. Řásná

Základním a jediným kritériem vyhlašovatele je nabídnutá kupní cena.
Cena majetku uvedeného pod bodem 1 je 310.000 Kč

 a pod bodem 2 rovněž 310.000 Kč. 

Bližší informace: 
 Bc. Pípová, tel. 567 551 231, e-mail: jitka.pipova@uzsvm.cz

 B. Navrátilová, tel. 567 551 431, e-mail: bohdana.navratilova@uzsvm.cz

AMERICKÁ PŮJČKA, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
• bankovní i nebankovní
• i pro důchodce

Staňte se
zprostředkovateli
finančních půjček

tel:606 826 637

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY
BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ     

Tel. 604 245 463
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SC 51168/1

❖ výhodné hypotéky na bydlení od
2,75% úroku

❖ Americká hypotéka (na auto,
úhradu jiných půjček,...)

❖ rychlé půjčky pro zaměstnance
i podnikatele

HYPOTÉČNÍ CENTRUM

E. Kolouchová • tel.: 777 873 810

SC
 1
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68

/1

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 17. 5. 2005 vyhlásilo devět 
nových grantových programů z Fondu Vysočiny na podporu projektů směřujících do 
oblasti cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, informačních technologií, 
podpory bydlení, veřejné osobní dopravy a konkurenceschopnosti podnikatelských 
subjektů na Vysočině. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů 
a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005 – 2.500.000 Kč – program na 
podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (odbor 
regionálního rozvoje, Ivana Mahelová, tel.: 564 602 533, mahelova.i@kr-vysocina.cz, 
Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, behanova.r@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 1. 7. 2005 

Modernizace ubytovacích zařízení 2005 – 4.000.000 Kč – program na podporu 
rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení ces-
tovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Ing. Renata Běhanová, tel.: 564 602 537, 
behanova.r@kr-vysocina.cz, Iveta Malá, tel.: 564 602 536, mala.i@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 15. 7. 2005 

Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005 – 1.500.000 Kč – program na 
podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor ži-
votního prostředí, Miroslav Janoušek, tel. 564 602 525, janousek.m@kr-vysocina.cz, 
Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 30. 6. 2005 

Elektronické podatelny – 1.000.000 Kč – program na podporu komunikační infra-
struktury orgánů veřejné správy a přístupu veřejnosti k informacím (odbor informa-
tiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz, Ing. Karel 
Žák, tel.: 564 602 309, zak.k@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 17. 6. 2005 

Bydlete na venkově 2005 – 1.501.751 Kč – program na podporu zpracování 
projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně 
doprovodnou infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v místních 
částech měst a obcích kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, 
tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 17. 6. 2005 

Veřejná osobní doprava 2005 – 2.282.000 Kč – program na podporu zlepšo-
vání infrastruktury pro uživatele veřejné osobní dopravy a zvýšení atraktivity 
veřejné osobní dopravy (odbor dopravy, Ing. Zdeněk Navrkal, tel.: 564 602 287, 
navrkal.z@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 27. 6. 2005 

Výzkum – vývoj – inovace 2005 – 2.000.000 Kč – program na podporu konku-
renceschopnosti subjektů na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných 
a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku 
výzkumu či vývoje jako nové inovace (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňá-
ková, tel.: 564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz, Mgr. Magdaléna Svatoňová, 
tel.: 564 602 544, svatonova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 22. 7. 2005 

Certifikace – osvědčení 2005 – 2.004.669 Kč – program na zvýšení konkuren-
ceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na 
získání certifikace ISO 9000, ISO 14001, ISO 17799, OHSAS 18001, HACCP nebo 
validace EMAS (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 564 602 546, 
krsnakova.m@kr-vysocina.cz, Ing. Tomáš Čihák, tel.: 564 602 549, 
cihak.t@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 15. 7. 2005

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně for-
muláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz 
nebo na www.fondvysociny.cz.

úředník/ce na
úseku ekonomiky
odboru dopravy
se zaměřením
na příspěvkové
organizace
správy a údržby
silnic kraje
Vysočina

s místem výkonu práce
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání 
(ekonomický nebo technický směr výho-
dou), znalost práce s PC, MS Word a Excel, 
PowerPoint, ekonomické, logické a tvůrčí 
myšlení, samostatné uvažování a organi-
zační schopnosti, komunikativnost a schop-
nost jednat s lidmi, vysoké pracovní nasaz-
ení, řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme: možnost pracovní seberealizace, 
perspektivní pozici, možnost trvalého 
vzdělávání a osobního růstu, zařazení do 
10. platové třídy

Zájemce předloží písemnou přihlášku, 
která obsahuje tyto náležitosti: jméno  
a příjmení, titul zájemce, datum a místo 
narození zájemce, státní příslušnost 
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokla-
du o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, datum a podpis zájemce

K přihlášce je nutno přiložit: životopis, 
ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech  
a dovednostech týkajících se správních čin-
ností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce (u cizinců obdobným 
dokladem příslušného státu), ověřenou ko-
pii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.

Současně zdvořile žádáme uchazeče o sdě-
lení, odkud získali informaci o volném pra-
covním místě.

Vaše přihlášky v písemné podobě 
očekáváme do 17. června 2005 na adrese:

Ředitelka Krajského úřadu kraje 
Vysočina vyhlašuje dle §7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů výběrové řízení na 
2 pozice

Krajský úřad kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Y H L A Š U J E
 
výběrové řízení na určení pořadí ze zájemců o koupi na prodej níže uvedeného nemovitého 
majetku v k. ú. a obci Jihlava, okres Jihlava:

•  pozemek par. č. 1121/160 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6166 m2

•  pozemek par. č. 1121/17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře  192 m2 
•  pozemek par. č. 1121/16 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2

•  budova – jiná stavba č.p. 953 stojící na pozemku par. č. 1121/17
•  budova – jiná stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku par. č. 1121/16

za minimální cenu 5.150.000 Kč
Prohlídka nemovitostí: 30. 5. 2005 v době od 9.00–12.00 hod.
Termín a místo konání výběrového řízení: budova Krajského úřadu kraje Vysočina, místnost 
C-1-21 dne 15. 6. 2005 v 10.00 hod.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení jistiny ve výši 150.000 Kč na účet prodávají-
cího vedeného u Volksbank CZ, č.ú.: 4050004980/6800 depozitní účet, VS 3111, popř. ho-
tově na pokladně prodávajícího, nejpozději dne 14. 6. 2005 do 14.00 hod.

Bližší informace o nemovitostech a podmínkách nabídkového řízení lze získat na internetu 
www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – Příloha, ne-
bo u JUDr. Jany Mrázkové, tel.: 564 602 228, e-mail: mrazkova.j@kr-vysocina.cz.

Inzertní manažer:
Ester Rašíková

tel.: 777 789 600
e-mail: 

rasikova@consultants.cz

•

KRAJ VYSOČINA

KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA 

DO VAŠICH SCHRÁNEK
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VYSOČINA – NÁŠ DOMOV

Školáci mohou vyhrát den na farmě
Vysočina • Bílé moře Vyso-
činy. Tak se jmenuje soutěž 
pro školáky, kterou pod zá-
štitou krajského radního pro 
zemědělství Ivo Rohovského 
(ODS) pořádá Farma ro-
diny Němcovy z Netína, Spo-
lečnost mladých agrárníků 
a krajské oddělení zeměděl-
ství.

Školáci mají až do začátku červ-
na posílat své výtvarné návrhy re-
klamy na české mléko na krajský 
úřad. Zde je vyhodnotí komise, 
která určí vítěznou třídu. Ta pak 
stráví na Farmě rodiny Němco-
vy celý den. „Pro děti máme při-
pravené nejen mléko a pochout-
ky, které zemědělská výroba nabí-

zí, ale hlavně koně, soutěže a hry 
s překvapením, mláďata domácích 

zvířat a podobné radosti života na 
vesnici. Myslím, že se jim u nás 

bude líbit,“ slibuje zemědělec 
František Němec s tím, že podob-
ný program připravuje také o den 
později pro všechny příchozí. 

Radní Ivo Rohovský prý na far-
mu přijede také. „Naše soutěž má 
dva cíle. Jednak trošku pobavit 
děti na konci školního roku, a také 
ukázat, že mléko je opravdu naše 
bílé moře. Vysočina je v čele ce-
lostátních tabulek počtu skotu,“ 
říká Rohovský.

Pravidla hry dostaly školy na 
Vysočině elektronickou poštou 
a František Němec je vystavil 
na svých stránkách www.farma-
nemcova.cz. Komise neurčí jen 
jednoho vítěze, ale pro třídy, kte-
ré skončí druhé a třetí, chystá oce-
nění kraj. 

Vysočina • Lidé v našem kraji 
využívají moderních technologií. 
Podle nejnovější statistiky je po-
čítačem vybavená každá třetí ro-
dina. Vysočina se tak řadí k pě-
ti krajům, kde je rodinných počí-
tačů nejvíce.

Horší je to s připojením k in-
ternetu, sítě využívá 17 procent 
domácností, což je o dvě pro-
centa méně, než je republikový 
průměr. „Od počátku tvrdím, že 
Vysočina se dynamicky rozví-
jí, roste produktivita práce, mzdy 
a podobné ukazatele a s tím je 
nedílně spojená i computerizace 
domácností. Na druhou stranu je 
Vysočina hornatá s řídkým osíd-
lením, a tak se zde těžce prosazu-

jí některé formy připojení k in-
ternetu – například různé bez-
drátové přípojky. Lidem na ves-
nicích nezbude, než být odkázáni 
na vytáčené telefonní připojení, 
a jak všichni víme, to znamená 
drakonické poplatky, které roz-
voj internetu v našem kraji brz-
dí,“ komentoval statistiky náměs-
tek hejtmana František Dohnal 
(KDU-ČSL), který se informati-
kou zabývá. Kraj proto začal bu-
dovat páteřní síť vysokorychlost-
ního internetu. Ta povede od Mo-
ravských Budějovic po Bystřici 
nad Pernštejnem. Primárně bude 
sloužit veřejnému sektoru, ale řa-
da obcí chystá i body pro připo-
jení občanů.

Obyvatelé Vysočiny si zvykli 
používat počítač v práci i doma

Vysočina • Naučné stezky, pro-
pagační materiály, lepší služby 
ekocenter. To je půldruhého mili-
onu korun, které letos kraj nabízí 
jako grant na ekologickou 
výchovu a osvětu. 

O peníze mohou po-
žádat neziskovky, ško-
ly, města i obce a ta-
ké fyzické osoby. Kraj 
přitom každé žádosti může při-
dělit od 10.000 do 150.000 korun 
a vyžádá si spoluúčast nejméně 
40 procent.

Grant, nazvaný Životní prostředí 
– zdroj bohatství Vysočiny – kraj 
vyhlašuje už od roku 2002 a do-
sud v něm rozdělil přes pět milio-

nů korun. „Rekonstrukce známého 
ekologického střediska Chaloupky 
za půl milionu, 300.000 na semi-
nář a výstavu o návratu koroptví 

na Vysočinu, kterým se za-
bývají myslivci z Vlkova, 

naučná stezka v Pelhři-
mově. To jsou projekty, 
ze kterých máme radost 
a které jsme v minulosti 

rádi podpořili,“ vypočítal náměs-
tek hejtmana pro životní prostře-
dí Pavel Hájek (ODS) s tím, že dí-
ky spoluúčasti žadatelů už na Vy-
sočině vznikly v oblasti ekologic-
ké výchovy hodnoty za více než 
10 milionů. Uzávěrka grantu je na 
konci června.

Grant navrací koroptve do polí

Dohnal otevřel 
nový stadion

Jihlava • Nový atletický stadion otevřel v Jihlavě náměstek 
hejtmana František Dohnal (KDU-ČSL). Sportoviště bude slou-
žit celé řadě ateltických disciplín a fotbalu. Moderní povrch bě-
žeckého oválu je z gumového granulátu, který odpovídá nejno-
vějším požadavkům a podmínkám. Běžecký ovál s šesti dráhami 
je dlouhý 400 metrů a je pokrytý umělým materiálem. Sportovní 
sektory jsou určeny pro skok do výšky, skok o tyči, skok do dál-
ky, trojskok, vrh koulí, hod diskem, hod kladivem a hod oštěpem. 
Fotbalové hřiště má rozměry 68x105 metru. „Královna sportu, 
tedy atletika, si už v našem kraji zasloužila nový svatostánek, 
který umožňuje pořádání nejvyšších soutěží. Abych v té sportov-
ní hantýrce pokračoval: naše remíza s Jihlavou, co se týká finan-
cování stavby, byla tentokrát ku prospěchu věci,“ řekl měsíční-
ku Kraj Vysočina při otevření sportoviště náměstek Dohnal. No-
vý atletický stadion stál 13 a půl milionu korun, polovinou inves-
torovi přispěl kraj Vysočina.

Náměstek hejtmana František Dohnal při slav-
nostním otevření dráhy. Foto: Luboš Pavlíček

Počátky už potřetí slavily Den přírody

Počátky • Myslivci, sokolníci, včelaři, jihlavská zoo a vůbec všich-
ni milovníci přírody se už potřetí setkali v Počátkách, aby zde osla-
vili Den přírody. 

Tradiční akce, kterou pořádají místní nadšenci, je jakýmsi festi-
valem spolků. Místní Valchovská alej byla opět zaplněná zhruba 30 
stanovišti s ukázkami výcviku koní, sokolnictví, myslivosti a po-

dobně. Na rybářském revíru Valcha probíhaly velké rybářské závo-
dy. Pro děti byly připraveny soutěže a hry, pro dospělé stánky s ob-
čerstvením a několik hudebních skupin. Den přírody v Počátkách 
měl záštitu hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila (na snímku vlevo), 
kterého spolu s radním pro zemědělství Ivo Rohovským (uprostřed, 
oba ODS), zaujala expozice včelařů. Foto: Luboš Pavlíček.

Tančírna a galerie dostaly Zlatou jeřabinu
Vysočina • Cena Zlatá je-
řabina 2004, anketa veřej-
nosti o kulturní počin roku, 
už zná své vítěze. Tančírna 
Třešť a Galerie Hasičský dům 
v Telči u obyvatel kraje jed-
noznačně vyhrály. 

Anketu vyhlásil kraj a pořá-
dal odbor kultury krajského úřa-
du. Lidé mohli hlasovacími lístky, 
otištěnými na našich stránkách, 
či prostřednictvím internetu vy-
brat své favority. Soutěž měla dvě 
kategorie: kulturní aktivity a pé-
či o kulturní dědictví. Znamená 
to, že soutěžily koncerty, festiva-
ly a přehlídky, ale také opravy bu-
dov, muzejní expozice či záchra-
na památek. „Je jasné, že jsme ne-
mohli najít a do hlasování zařadit 

úplně všechno. To by na Vysoči-
ně, která je proslavená tisícovkami 
malých akcí a stovkami význam-
ných památek, ani nešlo. A nebylo 
to ostatně ani naším cílem. Chtě-
li jsme na obrovské množství kul-
turních akcí a turistických lákadel 
upozornit. To se nám povedlo,“ ří-
ká krajská radní pro kulturu Mar-
tina Matějková (ODS). 

Ocenění získají pěkné finan-
ční částky a odměna čeká také 
na hlasující. V rámci dne otevře-
ných dveří krajského úřadu jeden 
z nich získá předplatné na diva-
delní představení Horáckého di-
vadla Jihlava na sezónu 2005-
2006 a další čtyři publikaci vyda-
nou za podpory grantového pro-
gramu Edice Vysočiny.

Výsledky ankety Zlatá jeřabina
Kategorie: Kulturní aktivita
1. Tančírna (Třešť)
2. Hudební slavnosti (festival na hradech a zámcích kraje Vysočina)
3. Koncert Jethro Tull (Polná)
Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. Galerie Hasičský dům (Telč)
2. Stezka po stavebních slozích (Pelhřimov)
3. Otevření pobočky Muzea Vysočiny Jihlava (Polná)
 Celková obnova studniční kaple v areálu zámku (Žďár nad Sázavou)



Během tohoto výletu, urče-
ného pro zdatné turisty, se 
podíváme ke zřícenině staro-
dávného hradu Mitrov a hlu-
bokým údolím řeky Loučky 
místy i kolem skalisek do 
Trenckovy rokle.

Výchozím bodem je malá ves-
nička Habří, vystavěná v prud-
kém svahu nad řekou Loučkou. 
Sejdeme po modré značce krát-
ce k řece a na druhé straně mos-
tu u rozcestí Habří – lávka odbo-
číme vpravo směr Mitrov – zříce-
nina. Z lesácké cesty podél břehu 
Loučky po chvilce odbočíme 
vlevo a stoupáme asi 200 m 
luční stezkou k místu, kde se 
napojíme na další lesní 
cestu a sejdeme k mos-
tu nad řekou. Za mos-
tem již po zpevněné 
cestě kolem letního tá-
bora po chvilce vystou-
páme ke zřícenině.

Zřícenina gotického 
hradu Mitrov se nachá-
zí na zalesněném ostro-
hu nad říčkou Loučkou. 
Hrad pochází z konce 13. 
století, kdy ho zde zalo-
žil patrně Demeter z Bu-
kové. Naposledy patřil 
hrad Pernštejnům a od 
roku 1565 se uvádí jako pus-
tý. V hradním areálu se do-
chovaly příkopy, část hra-
deb, hradního paláce, hrano-
lové věže a základové zdi budov. 

Po prohlídce zříceniny se vrací-
me stejnou cestou zpět a od roz-
cestí Habří – lávka pokračujeme 
stále podél pravého břehu Loučky 
po žluté značce k rozcestí Habří – 
chaty.

Zde opět změníme turistické 
značení na červenou směr Sečan. 
Nyní už na hranici Černého lesíku 
a řeky Loučky procházíme kolem 
stále četnějších a mohutnějších 
skalisek. Nedaleko rozcestí Se-
čan, které se nachází už na levém 
břehu řeky, je stržený most. Po-
kud nechcete řeku přebrodit, mů-
žete pokračovat po pravém břehu 
až k chatové osadě, kde je dřevě-

ný můstek, po kterém můžete pře-
jít na druhou stranu. Za loukou 
s rekreačními chatkami následu-
je dost náročný dobrodružný úsek, 
kdy přecházíme skály nad řekou 
po velmi úzkých strmých cestič-
kách (někdy je ve skále i připev-
něno lano, abychom se mohli při-
držet). Pro milovníky náročnější 
turistiky jde bezesporu o nejzají-
mavější úsek trasy.

V těsné blízkosti řeky narazíme 
na skálu s rozcestí Trenckova rok-
le. V rokli se podle pověsti údajně 
ukrýval plukovník Pandurů baron 
Trenck, který je pohřbený v Ka-
pucínské kryptě v Brně. Pár met-
rů před rozcestím jsme překračo-
vali malý potůček, kolem které-

ho lze po vyšlapané pěšině 
dojít do romantického žle-

bu. Potůček zde vytvá-
ří ve skále drobné vo-
dopády.

Pokračujeme stále po čer-
vené směr Skryje částečně 

podél skalnatých břehů 
řeky Loučky. Dobro-
družnou cestou i nadá-
le místy stoupáme přes 
skály, až narazíme na 

větší rekreační zařízení s mlý-
nem. Zde od parkoviště ve-

de klikatá silnička ostře 
do kopce, na tu odbočíme 

vlevo a tím opustíme 
červenou značku. Bě-
hem cesty do Draho-

nína se stoupání postup-
ně zmírňuje a nabízejí se 

nám pěkné výhledy na hluboké 
údolí Loučky a okolní kopce.

Projdeme přes Drahonín kolem 
kapličky a na konci vesničky od-
bočíme zároveň se silnicí vpravo 
směr Olší. Za mostem přes potok 
Hadůvka odbočíme vlevo a stou-
páme po silnici, kde díky záka-
zu vjezdu nás nebudou míjet žád-
ná auta. U hájenky a zastávky au-
tobusu přijdeme ke křižovatce ve 
tvaru T se silnicí č. 385. Zde od-
bočíme vlevo a přijdeme do obce 
Střítěž. Ve Střítěži odbočíme vle-
vo na modrou značku směr Habří 
– lávka. Převážně klesáme kolem 
hájenky a chat (Lopaty) k Bukov-
skému potoku, odkud se přes ko-
pec vrátíme zpět do Habří.

�3. června
Noc na zámku, děti mohou 
strávit noc na zámku: šermíři, 
Pokus Chorus, divadelní spo-
lek Schod, Městské muzeum 
– zámek, Chotěboř, od 22.00 
do 01.00
Commedia dell´arte aneb 
Konec šejků v Čechách, diva-
delní představení, KD Velká Bí-
teš, 19.00

�4. června 
Dětský den, 20 zábavných i na-
učných stanovišť, zdolávání pře-
kážek na lanech, jízda na koni, 
tunely, nejistá ruka, jízda na ko-
le, Kaliště, od 14.00 do 22.00

�5. června
Den dětí, atrakce pro děti před 
hasičskou zbrojnicí, Chotěboř, 
13.00
Střelecká soutěž O putovní po-
hár Barchanu, střelnice Mlado-
ňovice, 8.00
Den Domu dětí a mládeže, 
náměstí Zachariáše z Hradce, 
Telč

�7. června
Irena Budweiserová, Lee An-
drew Davison a skupina Fa-
de in, spirituály, gospely a jazz, 
Národní dům Třebíč, 19.00 

�9. června
Odpoledne s divadlem, pře-
hlídka celoroční práce v literár-
ně dramatickém oboru Základ-
ní umělecké školy, sál Základ-
ní umělecké školy, Nové Měs-
to na Moravě

�12. června
Výměnné trhy drobného zví-
řectva, areál Českého svazu cho-
vatelů, Telč, od 7.00 do 11.00
Královničky, jarní obřad dí-
vek se zpěvy a tanci, pod kap-
ličkou sv. Antoníčka, Velká Bí-
teš, 14.00

�17. června
Koncert žáků hudební školy, 
kino, Brtnice, 17.00

�od 17. do 19. června
Brtnické kovadliny, čtvrté me-
zinárodní setkání kovářů v Brt-
nici, demonstrace kovářské prá-
ce u kovadlin, výstava kova-
ných předmětů na nádvoří zám-
ku a ve vnitřních prostorách.

�18. června
Koncert Central Kentucky You-
th Orchestra, mládežnického 
symfonického orchestru z USA, 
který se uskuteční jako jediný 
v ČR, kulturní dům – velký sál, 
Nové Město na Moravě
Oslavy 95. výročí založení 
SDH Lesná, Lesná – letní par-
ket, 13.00

�19. června
Benefiční koncert, Schola 
z Radešínské Svratky bude zpí-
vat ve prospěch stavby nové 
kaple ve Slavkovicích, Špitálek, 
Velké Meziříčí, 18.00

�21. června
Koncert komorního a dechové-
ho orchestru mladých při ZUŠ, 
sokolovna, Chotěboř, 18.00

�23. června
Vystoupení mažoretek k 10. 
výročí založení souboru, kultur-
ní dům, Nové Město na Mora-
vě, 17.00

�24. června
Městské slavnosti Nova Civi-
tas, Vratislavovo náměstí, No-
vé Město na Moravě, od 10.00 
do 22.00

Přinášíme pátou, poslední 
a nejtěžší otázku soutěže 
měsíčníku Kraj Vysočina 
a oddělení správy GIS kraj-
ského úřadu pro všechny, 
kteří se nebojí map a cesto-
vání.

Každý, kdo se chtěl zúčast-
nit, měl odpovědět na všech pět 
otázek, které postupně vycháze-
ly vždy na tomto místě. Na závěr 
soutěže, tedy právě teď, je tře-
ba poslat s odpovědí na soutěž-
ní otázku také svůj tip na výlet, 
kterým soutěžící popíše oblíbené 
výletní místo na Vysočině. Oddě-
lení správy GIS a odbor regionál-
ního rozvoje krajského úřadu pak 
vyberou tři nejzajímavější a nej-
originálnější výletní trasy, kte-
ré odmění velkou nástěnnou ma-

pou Vysočiny. Ale to není všech-
no. Každý měsíc získala drobnou 
odměnu také jedna ze správných 
odpovědí.

Minule většina z vás správně 
odpověděla, že na výřezu bylo 
centrum Třebíče.

Dnes se znovu ptáme, co 

je na výřezu z krajského or-
tofota? Odpovědi zasílejte do 
18. června na adresu redak-
ce nebo e-mailem na adresu 
petros.martakidis@email.cz. Ce-
nu získává ten, kdo odpoví jako 
pátý. Rozhoduje čas u e-mailu 
nebo pořadí v balíčku odpovědí 
tak, jak je pošta předá redakci.

Nápověda: Odpověď lze na-
jít na www.kr-vysocina.cz/gis. 
Je třeba chvíli pracovat s ortofo-
tem, které například tvoří pod-
klad uzemně-správního členění, 
nebo je na stránkách k náhledu 
i samostatně.

Výherkyní třetího kola se sta-
la Ivana Katrincová, která posla-
la e-mail se správnou odpovědí 
10.května v 11.48. Získává repre-
zentativní publikaci Vysočina ve 
fotografiích.

Údolím řeky Loučky k hradu Mitrov

Kulturní tipy

Tip na výlet www.region-vysocina.cz
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Správné znění tajenky zašlete na 
adresu redakce do 20. června. Tři 
vylosovaní obdrží zajímavé ceny.

Vyluštění z minulého čísla:
Humpolec byl od roku 1807 krá-
lovské město. 

Výherci z minulého čísla:
S. Krajčí, Jemnice, E. Adamová, 
Jihlava a D. Bláhová, Jihlava do-
stanou ledvinku, klíčenku se zi-
pem a odznak kraje Vysočina.

Informace jsou převzaté
z interaktivní databáze akcí

www.region-vysocina.cz

další tipy na výlet naleznete na 
www.region-vysocina.cz

Věž je přístupná
Velké Meziříčí • Až do konce 
srpna mohou návštěvníci obdi-
vovat historické centrum z pta-
čí perspektivy. Za desetikoruno-
vé vstupné je přístupná 68 metrů 
vysoká věž chrámu sv. Mikuláše 
na náměstí.

Archeologové 
našli cennosti
Jihlava • Zbytky těžebních zaří-
zení, šachet, keramiku, středově-
ké nářadí a podobné poklady na-
lezli archeologové při záchran-
ném průzkumu v městské čtvr-
ti Staré Hory. Lidé budou moci 
nálezy obdivovat po konzervaci 
v Muzeu Vysočiny.

Mapujeme Vysočinu: soutěž

Trenckova rokle. Foto: archiv kraje

Umění z galerií 
Vysočiny míří 
do Rakouska
Vysočina • Umělecká díla z Ob-
lastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
a Horácké galerie v Novém Měs-
tě na Moravě uvidí návštěvní-
ci výstavy Expresionismus – 100 
let rakouského a českého umě-
ní v dolnorakouském zámku Rie-
gersburg. Výstava je otevřena do 
listopadu.

Ústav oslavil 
výročí vzniku
Křižanov • Ústavu sociální péče 
v Křižanově už je 45 let. Klien-
ti, personál i hosté oslavili výročí 
křestem CD známé ústavní kape-
ly Šafářanka, divadlem a výsta-
vou výtvarných prací.

Filmy v Telči
Telč • První ročník mezinárod-
ního festivalu evropských fil-
mů o umění Arts&film 2005 bu-
de od 8. června hostit Telč. Pořa-
datelem je kraj, město a sdružení 
historických měst Česká inspira-
ce. Festival v aule univerzitního 
centra, městské galerii Hasičský 
dům a sále umělecké školy na-
bídne návštěvníkům několik de-
sítek dokumentů.



Měsíčník Kraj Vysočina. Vydává kraj Vysočina ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Šéfredaktor: Petros Martakidis, tel.: 775 944 229, e-mail: petros.martakidis@email.cz. Inzerce: Ester Rašíková, 
tel.: 777 789 600, e-mail: rasikova@consultants.cz. DTP: Tomáš Coufal. Adresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou. Internet: www.kr-vysocina.cz. Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.
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Cyklisté dorazili do města rekordů
Tři roky v sedle jim vynesly několik českých nej ■ Jako první Češi projeli napříč Antarktidou

Ve Velké Bíteši se k cyklistům připo-
jili radní Ivo Rohovský a Jiří Vondráček 
(v pořadí zcela vlevo a zcela vpravo). 
Foto: archiv kraje

Krámský vyhrál 
Zámecký vrch
Náměšť nad Oslavou • V Ná-
měšti nad Oslavou bouřily dru-
hou květnovou neděli silné mo-
tory. Na tradiční trati Zámecký 
vrch se utkala kompletní čes-
ká vrchařská špička. S úsekem 
delším než dva kilometry si 
nejlépe poradil Otakar Krám-
ský se speciálem Osella. Na 
druhém místě skončil obhájce 
loňského prvenství Miloš Be-
neš na voze Lucchini se ztrátou 

pouhých 0,44 sekundy v souč-
tu tří jízd. Souboj těchto dvou 
nejrychlejších jezdců nabídl di-
vákům napínavou podívanou. 

Ve druhé jízdě ale Beneš od-
padl, když při projíždění zatáč-
ky dostal smyk a jeho vůz Lu-
cchini se zabořil do plotu. Při-
tom Beneš po první jízdě vedl 
o desetinu sekundy před Krám-
ským. Na třetím místě skončil 
Miroslav Fajkus.

Inzerce

z     pozorněte! Jak to, že vůbec mlu-
víte? Přemýšleli jste o tom někdy? 
Všichni jsme se ve škole učili cizí 

jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. A ještě 
si myslí, že jsou na jazyky hloupí. 
Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože 
kdybychom byli, pak bychom se nenaučili 
ani mateřský jazyk. Dokonce i mentálně re-
tardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se 
první (mateřskou) řeč je nejtěžší ze všech 
řečí. U dalších jazyků totiž můžeme porov-
návat nové poznatky se starými. 

A jak se tedy naučíte první řeč? 
Rozhodující je jazykové prostředí. Tří-

leté dítě asi 13 000 hodin ze svého života 
prospalo, ale dalších 13 000 hodin na něj 
působilo jazykové (zvukové) okolí. Nej-
dříve začalo chápat, pak mluvit a nakonec 
přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech 
již hodně rozumí a také samo mluví, i když 
ještě ne „na úrovni“. Stejně tak, i když po-
maleji, to zvládnou i retardované děti. 

Naše první řeč je čeština a další jazyk 
ovládají pouze děti z vícejazyčného pro-
středí. Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je 
několik rozdílných úředních řečí a lidé je 
ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku 
nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my? 
Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve 
vícejazyčném prostředí.

A nyní přijde to nejzajímavější. I když 

tomu asi nebudete věřit, přesto se vy dospě-
lí můžete naučit další řeč stejně jednoduše 
jako kdysi svou mateřskou řeč. Čeští spo-
luautoři metody 
TAXUS Lear-
ning® Ivo Toman 
a Martina Krá-
líčková spojili 
postup malých 
dětí s moderní-
mi poznatky o 
mozku. Využili 
i toho, že vy již 
umíte číst, a tedy 
dokážete zapojit 
obě mozkové po-
lokoule současně: posloucháním originální 
angličtiny a čtením doslovných překladů. 
Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny 
nesprávné, ale pro pochopení angličtiny 
správné, neboť anglicky mluvící lidé po-
užívají jiný slovosled než my. 

Pokud byste používali český slovosled, 
cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vy-
slovovali jednotlivá slova správně. Takto se 
naučíte myslet anglicky a získáte i dobrou 
výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlav-
ně proto, že danou řeč nemají dostatečně 
dlouho „naposlouchanou“.

Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte. 
Tu pochopíte z doslovných překladů. 

Ostatně, děti jdou do první třídy a gramati-
ku již umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlast-
ně „těžké“. 

Dokonce ani slovíčka se nebudete učit 
a přitom s TAXUS Learning® získáte slovní 
zásobu přes 4000 slov. 

TAXUS Learning® je vybaven pozitiv-
ními podpraho-
vými záznamy. 
Kromě 9 mod-
rých výukových 
CD obsahuje i 
3 červená CD, 
která vám vy-
tvoří tiché ang-
lické prostředí, 
a knihu s 270 
obrázky, ve kte-
ré je tato meto-
da podrobně po-

psaná. 14 hodin mluveného slova obsahuje 
7960 vět. 

Postup je jako u dítěte: nejdříve po-
slouchat a pochopit, pak mluvit a na-
konec číst a psát. 
Každý jiný postup je nepřirozený. Nej-

dříve si „vědomě“ projdete lekci na mod-
rém audio CD. Pak si tutéž lekci na červe-
ném CD pouštíte velice potichu, na samém 
prahu slyšitelnosti stále dokola. Musí to být 
tak potichu, že vás to nijak neruší, a vy se 
přitom můžete věnovat čemukoliv jinému. 
Dívat se na televizi, pracovat, bavit se, jet 
autem, sportovat, prostě cokoliv vás napad-

ne. Váš mozek se tím bude podvědomě za-
bývat a vy se učíte, aniž byste však měli ty
nepříjemné pocity, že se musíte učit. 

    Navíc toto může „jet“ několik hodin
denně u vás doma a celá rodina má tak vy-
tvořeno anglické prostředí z výrazů, které
již vaše podvědomí zná z doslovných pře-
kladů. Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat
do ciziny. To je ideální postup pro ty lidí, 
kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“
učení se. Což je vlastně většina z nás!

Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak 
vězte, že pouze naše „racionální“ škol-
ství v nás vypěstovalo poznání, že cizí
jazyky jsou těžké. 
Systém výuky angličtiny ve škole je totiž

špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst 
a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování
jednotlivých slov je přímo rakovinou pro 
naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou dů-
vodů: 1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů
mluví na své děti jednotlivými slovy? 2. 
Samotné slovo navíc zní úplně jinak, než
slovo spojené s jinými do celých vět.

Tyto i další objevy metody TAXUS Lear-
ning® stojí 5990 Kč (nebo dobírka +100
Kč, posílá se ještě v den objednání). Máte
je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro 
srovnání: jedna hodina konverzace s ang-
lickým lektorem stojí v ČR asi 300 Kč na
hodinu. Návratnost TAXUS Learning® je
asi 20 takových hodin.

Máte málo času na učení a chcete po-
znat vylepšenou cestu poznávání dětí? 
Pak navštivte společnost POLA PROTI-
VÍN, s.r.o., Jiráskova 211, 398 11 Protivín, 
od 8 do 18 hod.  
Nebo objednávejte: 736 761 951 (nonstop), 
e-mail: info@pola-taxus.com
www.pola-taxus.com.

Revoluční angličtina
Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky 
Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku.

TAXUS Learning® funguje 
u všech typů lidí
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Vašíček má 
zlato z Vídně
Havlíčkův Brod • Odchova-
nec havlíčkobrodského hoke-
je Josef Vašíček se stal mistrem 
světa. Čtyřiadvacetiletý útoč-
ník vstřelil v závěrečném finálo-
vém zápase proti Kanadě rozho-
dující třetí gól do prázdné bran-
ky. Vašíček v uplynulé sezóně 
hájil barvy pražské Slávie. Do to-
hoto klubu zamířil ještě jako do-
rostenec. V roce 2000 si ho pak 
všimli skauti klubu Carolina Hu-
ricans. Ve stejném roce pak zís-
kal titul juniorského mistra svě-
ta. O rok později si zahrál finále 
Stanley Cupu.

Můstky čeká 
letní provoz
Nové Město na Moravě • Spor-
tovní klub lyžování v Novém 
Městě na Moravě chystá kom-
pletní rekonstrukci skokanských 
můstků na Šibenici. Můstky K 25 
a K 55 dostanou novou nerezo-
vou stopu. Doskočiště pak bude 
pokryté umělou hmotou. Na obou 
můstcích tak bude možné pořádat 
závody v průběhu celého roku. 
Sportovní klub získal na moder-
nizaci můstků čtyři miliony ko-
run. Kromě opravy skokanských 
můstků plánují novoměstští lyža-
ři také výstavbu moderního biat-
lonového areálu.

Třebíč • Regionální kolo již sed-
mého ročníku Kinderiády hostil 
v květnu atletický stadion TJ Du-
kovany v Třebíči. Vítězem dětské 
lehkoatletické soutěže se stala Zá-
kladní škola Batelov, druhé místo 
obsadili mladí atleti z Hrotovic. 
Hned za nimi skončily děti ze Zá-
kladní školy Husova z Náměště 
nad Oslavou. Pořádající Český at-
letický svaz a společnost Ferrero 
Česká republika věnuje vítězům 
pražského finále 300.000 korun 

na rekonstrukci školních sporto-
višť. Družstva složená z chlapců 
i dívek ze základních škol z kra-
je Vysočina bojovala v lehkoatle-
tických disciplínách. Všechny dě-
ti si zaběhly sprint na 60 metrů, 
skákaly do dálky i z místa a háze-
ly plným míčem a kriketem.

Vrcholem napínavé soutěže se 
stala štafeta. V závěrečné disci-
plíně zvítězila ZŠ Batelov. Právě 
sportovci z této školy zaběhli 4 x 
60 metrů za skvělých 39 sekund.

Mladí atleti zápolili v Třebíči

Zubří • Na Novoměstsko znovu 
míří česká špička orientačního bě-
hu. V okolí Zubří se bude 18. až 
19. června konat Mistrovství Čes-
ké republiky v orientačním běhu 
na krátké trati. Jedná se o vrchol 
jarní sezóny orientačních běžců. 
Do Zubří se sjede kompletní česká 
špička v elitních dámských i pán-
ských, juniorských a dorostenec-
kých kategoriích. Nedělní finálový 
závod je zařazen do Continental 
cupu, národního žebříčku A a Čes-

kého poháru veteránů. Celkem se 
očekává příjezd více než 1000 zá-
vodníků. S mistrovstvím se totiž 
souběžně běží i Veteraniáda ČR. 
Můžeme čekat příjezd i několika 
kvalitních zahraničních reprezen-
tantů. V sobotu je na programu se-
mifinále (start ve 12:00), v nedě-
li pak finále (start v 10:00). Hlav-
ně v neděli tedy pořadatelé přivíta-
jí účast žurnalistů. Po oba dny je 
centrum celé akce v prostoru blíz-
kosti pláže Zuberského rybníku.

Orientační běžci míří do Zubří

Výsledky závodů do vrchu v Náměšti: 
1. Krámský (Osella) 2:44,98, 2. Svoboda (Dallara) 2:51,86, 
3. Fajkus (Dallara) 2:56,99, 4. J. Komárek (Mitsubishi) 3:03,81, 
5. D. Komárek (Mitsubishi) 3:06,47, 6. Vavřinec (Lancia In-
tegrale) 3:08,47.

Vysočina • Čeští cyklisté Lu-
cie Kovaříková a Michal Jon 
objeli celý svět. Na cestu vy-
razili v květnu roku 2000. 

Za tři roky spolu ujeli téměř 
70 000 km a získali hned několik 
českých prvenství. Projeli všemi 
kontinenty. Ve dvojici se jako prv-
ní Češi objevili na kole v Antark-
tidě a uskutečnili první český pře-
jezd Austrálie od západu na vý-
chod. Lucka se navíc stala první 
Češkou, která na kole objela svět.

V Čechách si naplánovali jen 
několik zastávek. Jednou z nich 
byl Pelhřimov – město rekordů. 
Od zástupců agentury Dobrý den 
tam převzali certifikát za výkon, 
zahrnující hned několik českých 
nej.

Jihlava zatančila v rytmu rokenrolu
Jihlava • Pohár Vysočiny – 
Cup of Highland tak zněl ofi-
ciální název Světového po-
háru žáků a juniorů, který 
uspořádal poslední dub-
nový víkend jihlavský ro-
kenrolový klub Elvis. Sou-
těž proběhla pod záštitou 
hejtmana Miloše Vystrčila 
a za podpory kraje Vysočina 
a města Jihlava.

Ve sportovní hale Evžena Ro-
šického se v kvalifikační bojích 
prezentovalo celkem 211 pá-
rů. Z kvalifikačních bojů se do 
každé kategorie probojovalo do 
čtvrtfinále 21 párů a na počet 28 
je doplnily nasazené páry s divo-
kou kartou . Z nich se následně 
nominovalo 14 nejlepších párů 
do večerního semifinále a finále.

V žákovské kategorii startova-
lo celkem 75 párů. Do finále se 
probojovaly dva ukrajinské, čty-
ři ruské a jeden chorvatský. Pár 

Dean Tesic a Larisa Tomat nako-
nec zvítězil. Jihlavští Tomáš Ja-
vůrek a Míša Ryšavá vybojova-
li 20. místo. 

Juniorská kategorie byla nej-
početnější. Tančilo celkem 90 pá-
rů a domácího prostředí využilo 
14. Zvítězil německý pár Marc 
a Silja Exner. Z našich se nejlé-
pe umístil děčínský pár Konrád 
Černý a Gabriela Brejšová. Jih-
lavu reprezentovaly hned čty-
ři páry.Nejlepší umístění získali 
Zdeněk Beneš a Míša Pechová. 
Vytančili si 22. místo.

Ve finále kategorie B si to 
rozdaly hned tři české a tři slo-
venské páry, které doplnil pár 
z Francie - Nikolas Durif a Anais 
Molina. Ti se nakonec radova-
li z vítězství. Třetí skončili On-
dřeje Javornický se Sylva Čábe-
lová z Prahy.

Sportovní hala Evžena Rošického místy nad akrobatickými výkony 
soutěžících nevěřícně povzdechla. Foto: archiv pořadatele


