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Vážení čtenáři,
dostává se vám do ru-
kou úplně nové vydání 
měsíčníku Kraj Vysočina. 
Po třech zkrácených čís-
lech, které zajistil krajský 
úřad vlastními silami, se 
nyní vracíme k formátu 
a rozsahu, na který jste 

byli zvyklí. Ve vypsaném výběrovém řízení na vyda-
vatele krajského periodika zvítězila se svojí nabíd-
kou společnost R MEDIA, která nás zaujala nejen 
vizuální podobou novin, ale zároveň předložila 
i nejnižší nabídkovou cenu. Tato společnost pro nás 
bude noviny vydávat v následujících třech letech.

Už na první pohled zjistíte, že krajské noviny 
doznaly několika výrazných změn. Každý měsíc 
pro vás bude nově připraveno osm celobarevných 
stran plných informací o dění na Vysočině a činnosti 
krajské samosprávy. Chybět nebudou ani pozvánky 
na tradiční i netradiční kulturní akce, články o vý-
znamných osobnostech našeho regionu, turistické 
informace nebo zajímavosti ze světa sportu. 

Další důležitou změnou, ze které mám radost 
a kterou jistě oceníte i vy, je propojení obsahu 
tištěných novin s audiovizuálními příspěvky na in-
ternetu. Některé články a důležitá témata budou 
doplněny o krátké obrazové reportáže, rozhovory 
nebo fotogalerie. V dnešní technicky pokročilé době 
je propojování různých médií už nevyhnutelnou 
nezbytností, a proto jsme k tomuto kroku přistou-
pili i my. Věřím, že nová pestřejší podoba novin Kraj 
Vysočina pro vás bude příjemnou změnou.

Budu velmi rád, milí čtenáři, pokud nám napíše-
te, jak se vám noviny „v novém kabátě“ líbí, jestli 
vás zaujaly multimediální prezentace nebo zda vám 
v novinách nechybí nějaké téma.

Hezké léto přeje
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny, ČSSD

Maturity na Vysočině 
v plném proudu
V pondělí 10. května odstartovaly letošní maturit-
ní zkoušky na středních školách také na Vysočině. 
V našem kraji maturuje v letošním školním roce 
ve čtyřletých oborech 3847 studentů, z toho více než 
polovina jsou dívky, na šestiletých gymnáziích je 56 
a na osmiletých 456 maturantů.

Ve srovnáním s předchozím školním rokem se čís-
la výrazně nemění, přesto počet studentů na střed-
ních školách bude v dalších letech klesat.

„V dlouhodobém záměru kraje Vysočina jsme 
stanovili požadavek nenavyšovat počet maturitních 
oborů. Lze však říci, že jejich nabídka je právě nyní 
v takovém rozsahu a množství, že může uspokojit 
přání všech uchazečů o střední vzdělávání s maturitní 
zkouškou, kromě některých specifických profesí, jako 
jsou například horník nebo výrobce hudebních nástro-
jů. Tyto obory u nás zastoupení nemají. Letos ukončí 
na Vysočině své střední vzdělání s výučním listem na-
příklad také osm hodinářů,“ uvedla Marie Kružíková 
(nez. za ČSSD), radní pro oblast školství.

Velká část maturantů odchází na vysoké školy, 
řada z nich však po prvních měsících studium končí. 
V předchozích letech se pohyboval počet přijatých 
z Vysočiny k vysokoškolskému studium okolo dvou 
tisíc. Maturity letos vyvrcholí v souladu s vyhláškou 
ministerstva školství 11. června.

text: Milan Pilař  foto: Jaroslav Kocman

Vysočinou novými vlaky 
Novou soupravu Regio Shuttle RS1 
představily ČD jako první na Vysočině.

2 Výtvarná posedlost 
Brodský sochař se věnuje osobnostem 
Vysočiny.

4 Rozhledna Babylon 
Tipy na výlet vás zavedou na 26 m 
vysokou rozhlednu na Třebíčsku.

5 Florbal 
se na Vysočině stává stále 
populárnějším sportem.
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V polovině května 
začalo v průmyslové 
zóně Košíkov 
na okraji Velké Bíteše 
fungovat sedmnácté 
výjezdové stanoviště 
Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina. 
Do pololetí k němu 
přibudou další dvě 
v Přibyslavi a Jemnici.

„Záchranka plní nezastupitelnou roli 
v systému krajského zdravotnictví. 
Nové středisko znamená další vylepše-
ní kvality a dostupnosti zdravotní péče 
nejen pro obyvatele kraje. Je důležité – 
a to především v blízkosti dálnice D1, 
aby záchranná služba měla optimální 
podmínky pro plnění svých povinnos-
tí,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD), který spo-
lečně se starostou Velké Bíteše Miro-
slavem Báňou přestřihl pásku a pře-
dal výjezdové stanoviště do užívání 

záchranářům. Podle Jiřího Běhounka 
hrála ve volbě lokality roli skutečnost, 
že Bíteš byla vybrána hned v první 
vlně nových stanovišť. Podle slov Vla-
dislavy Filové, ředitelky Zdravotnické 
záchranné služby kraje Vysočina, má 
v současnosti region sedmnáct stanic 
se čtyřiadvaceti posádkami. 

„Celou stavbu střediska hradil kraj 
Vysočina. Nová stavba přišla na 10,5 

milionu korun a vyrostla za osm mě-
síců,“ řekl náměstek hejtmana Libor 
Joukl (ČSSD   ). Nové stanoviště umož-
ní krajským záchranářům rychlejší vý-
jezdy především k nehodám na dálni-
ci D1. Kraj Vysočina během necelého 
roku splnil slib a na pozemcích, které 
poskytlo město Velká Bíteš, postavil 
jednopodlažní přízemní nepodsklepe-
ný objekt s hlavním vstupem z boku 

budovy a dvěma garážovými stáními. 
Směnný chod výjezdového pracoviš-
tě budou zajišťovat zdravotničtí zá-
chranáři ve složení záchranář a řidič 
– záchranář. 

Další výjezdová místa Zdravotnic-
ké záchranné služby kraje Vysočina 
v Jemnici a Přibyslavi budou otevře-
na do konce letošního června. Výjezdy 
ze stávajících i nových stanovišť bude 
dále koordinována Zdravotnickým 
operačním střediskem ZZS kraje Vy-
sočina v Jihlavě. 

text a foto: Milan Pilař

Sedmnácté výjezdové stanoviště 
záchranky je ve Velké Bíteši

Do dvou let si Pozďátky uleví, skládka nebezpečného odpadu zmizí

Nový vůz bude v pohotovosti i s posádkou dvacet čtyři hodin každý den v roce

Jiří Běhounek, hejtman kraje při 
rozhovoru pro regionální televizi.

Obyvatelé Pozďátek na  
Třebíčsku se v polovině 
května dočkali zahájení 
likvidace zdejší skládky, která 
výrazně ohrožovala životní 
prostředí. Do dvou let by se 
areál skládky a jeho okolí 
měly proměnit v živou krajinu.

„Pro kraj Vysočina je to dlouho očeká-
vaná událost, protože skládka v Pozďát-
kách je největší ekologickou zátěží v re-
gionu. O řešení toho problému usilovala 
jak obec a kraj, tak státní úřady a jsme 
rádi, že se to podařilo,“ uvedl během 
slavnostního zahájení prací Zdeněk Ry-
šavý (ČSSD), radní kraje Vysočina.

Cesta k odstartování prací ale nebyla 
snadná, potvrzuje to Jiří Válal, staros-
ta obce Slavičky, pod kterou Pozďátky 
spadají. „Je to velikánsky významný 
den pro Pozďátky, protože jsme se ko-
nečně po čtrnácti letech dočkali sanace 
skládky. Byla to velice složitá jednání, 
hodně nám mimo jiné pomohla inicia-
tiva občanského sdružení obyvatel Poz-
ďátky bez jedu,“ dodal Jiří Válal.

Předchozí vlastníci areálu uložili 
na skládku 9850 tun odpadního síranu 
železnatého bez jakékoli úpravy a tzv. 
kyselé systémy následně způsobily roz-
sáhlé znečištění podzemních vod, hor-
ninového prostředí, toku Prašince a ná-
sledně toku Markovka.

Sanace a rekultivace území ohro-
ženého nebezpečným odpadem pro-
běhne v několika fázích. Nejdříve 
dojde k odstranění hlavního zdroje 
znečištění podzemních vod, tedy asi 
25 tisíc tun odpadů. Po jejich odveze-
ní bude následovat odstranění vlastní 
konstrukce skládky, kontaminované-
ho podloží a kontaminovaných systé-
mů pro odvedení drenážní a skládko-
vé vody. Na závěr dojde k odstranění 
sedimentů a sekundární kontaminace 
horninového podloží. Po vlastní sana-
ci se uskuteční technická a biologická 
rekultivace území. Celkové náklady 

na sanaci skládky činí 498 milionů 
Kč a jejich financování by nemělo za-
tížit ani rozpočet kraje, ani obce Sla-
vičky, zajistí ho v plné výši evropské 
fondy a státní rozpočet. „Nejpodstat-
nější část peněz přichází z operačního 
programu Životní prostředí, dále ze 
strukturálních fondů, nezanedbatel-
ná částka přichází ze státního rozpoč-
tu a v neposlední řadě přispěje k sa-
naci státní podnik DIAMO ze svých 
zdrojů,“ vysvětluje financování Karel 
Bláha, náměstek ministryně životní-
ho prostředí.

„Likvidace skládky v Pozďátkách je 

jednou z předních priorit státního pod-
niku DIAMO. Pro náš podnik to byla 
velká výzva, přestože termíny pro pří-
pravu sanace skládky byly velice krát-
ké, garantovali jsme nejen vládě ČR, ale 
i obyvatelům Třebíčska, že bude tato 
ekologická zátěž z jejich oblasti odstra-
něna. Za jeden rok jsme stihli připravit 
stavbu tak, že ji dnes můžeme zahájit,“ 
řekl během zahájení Jiří Jež (ODS), ře-
ditel státního podniku DIAMO.

Podle slov Karla Bláhy je cílem sa-
nace rehabilitace krajiny. „Jestli tady 
v budoucnu bude volná krajina, nebo 
se místní rozhodnou tady něco posta-
vit...“ naznačil blízkou budoucnost 
skládky Karel Bláha. Likvidaci skládky 
musí zvládnout státní podnik DIAMO 
do dvou let, kdy si lidé v Pozďátkách de-

finitivně oddechnou. 
text a foto: Milan Pilař

Skládka Pozďátka se rozkládá na území zhruba o velikosti fotbalového hřiště

Zblízka je patrné zelené zbarvení vody 
od síranu železnatého.

Maturity zahájili mezi prvními také studenti 
Gymnázia Havlíčkův Brod

Internetové stránky měsíčníku Kraj Vysočina najdete  
na www.iKrajvysocina.cz
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Veletrh nabídl  
produkty typické pro Vysočinu

České dráhy na Vysočině představily nové vlaky

Pokračuje rekonstrukce pelhřimovské nemocnice

První ročník Veletrhu 
produktů typických pro 
kraj Vysočina hostil 
na počátku května Dům 
kultury a odborů v Jihlavě 
v rámci Evropského 
týdne malých a středních 
podniků 2010.

Veřejnost se tak mohla seznámit s pest-
rou nabídku výrobků, které se na Vysoči-
ně vyrábějí a jsou také pro region typické.

Čtyřicet osm vystavovatelů nabídlo 
výrobky regionálního uzenářství, pivo-
varnictví, pekařství a mlékárenské výro-
by, vystavovaly se i čokoládové speciali-
ty, dřevařství, košíkářství, šperkařství, 
keramika, pěstitelství, výroba skla nebo 
výroba pleteného oblečení. „Lidé svým 
zájmem dali jasně najevo, že takto po-
jatá akce má budoucnost. Pokud bude 
minimálně stejný zájem i ze strany pro-
ducentů, má Vysočina zaděláno na dal-
ší vyhledávaný veletrh,“ nechal se slyšet 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), hejtman 
kraje Vysočina.

Více než čtvrtina vystavovatelů prezen-
tovala své výrobky se značkou kvality Vyso-
čina – regionální produkt. „Uděluje se přes 
dva roky. Zákazníci ho mohou najít na-
příklad na výrobcích z brambor, na mléku 

a mléčných produktech, čokoládě, medu, 
žampionech, mouce a pekařských výrob-
cích,“ uvedl Martin Hyský (ČSSD), radní 
kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

Veletrh se konal v rámci projektu Vyso-
čina 21 a podpořil ho revolvingový fond 
Ministerstva životního prostředí ČR. 
Partnery byly ekologická agentura Zera, 

Agrovenkov, Hospodářská komora Jihla-
va a Český rozhlas Region, který na veletr-
hu přiblížil projekt Najdi si svého farmáře.

text a foto: Milan Pilař

Motorové vozy, které navrhli 
čeští specialisté, mají mít 
rychlost až 120 kilometrů 
v hodině a pojmou každý 77 
sedících cestujících.

České dráhy ukázaly cestujícím vlakové jed-
notky švýcarské společnosti Stadler, kte-
rých začne v roce 2012 v regionu jezdit 17. 
Jízdu moderním vlakem si začátkem května 
v Jihlavě vyzkoušely na čtyři stovky zájem-
ců, starostové a zastupitelé měst i obcí. 

„Zaznamenal jsem vesměs pozitivní reak-
ce napříč všemi generacemi cestujících. Bude 
snadné zvyknout si na klimatizované, čisté 
a moderně vybavené vozy uzpůsobené pro 
bezbariérový nástup a výstup,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Podle informací Lenky Horákové, regio-
nální ředitelky ČD, bude obnova vozového 
parku stát celkem 900 mil. korun. Část ná-
kladů ve výši  40 % uhradí ROP Jihovýchod. 
„Stejný komfort nabízejí vozy jezdící v Ně-
mecku, Rakousku či Švýcarsku, nebál bych se 
proto říci, že bude zdejší vozový part během 
tří let patřit k nejmodernějším v Evropě,“ 
pochlubil se GŘ Českých drah Petr Žaluda. 
Nové vlaky mají být odolnější vůči vandalům. 

Osobní dopravu na regionálních tratích 
Vysočiny zajišťuje 35 jednotek, ročně uje-
dou zhruba čtyři miliony kilometrů. Deset 
souprav už teď představují modernizova-
né jednotky Regionova. Pro krajské tratě 
by se mělo v nejbližší době repasovat devět 
patrových vlaků.

text: Monika Fiedlerová  foto: Milan Pilař

Pelhřimovská nemocnice 
vstoupila do závěrečné etapy 
modernizace centrálního 
lůžkového pavilonu. Práce 
skončí letos na podzim a kraj 
Vysočina za ně zaplatí zhruba 
450 milionů korun. Třetinu 
nákladů pokryjí evropské fondy.

„Právě dokončené pokoje pro pacienty 
mají hygienické buňky s WC a sprchou. 
Projektant počítal i se zázemím pro imo-
bilní pacienty. Nakoupili jsme nové poste-
le i noční stolky. Každý pacient má na po-
koji k dispozici vlastní uzamykatelnou 

skříňku na osobní věci, počítá se i s lednič-
kou a televizorem,“ uvedl ředitel Nemoc-
nice Pelhřimov Pavel Hrala.

V průběhu prvních dvou dokončených 
etap stavbaři dokončili 48 třílůžkových 
pokojů s příslušenstvím, 11 pracoven pro 
vedení jednotlivých oddělení, 12 pracoven 
lékařů a lékařek, osm pracovišť interních 
ambulancí, první část radiodiagnostické-
ho oddělení, pracoviště rehabilitace, sedm 
centrálních šaten pro 217 zaměstnanců, 
dvě strojovny, halu pro dopravu a sklado-
vé prostory. mp

Rakouská Mladá 
univerzita nabízí 
prázdninové 
studium žákům 
z Vysočiny
Po loňském úspěchu s prvním roční-
kem společné prázdninové univerzity 
pro mladé Rakušany a Čechy je tu 
další nabídka společného studia v ja-
zyce našich sousedů. 19. – 23. čer-
vence odstartuje v dolnorakouském 
Waldviertelu Mladá univerzita pro 
další skupinu školáků ve věku  
11 až 14 let.

Kampus Raabs, který je vzdálen 
pouhých třicet kilometrů od českých 
hranic, letos umožní padesátce zá-
jemců z našeho regionu vyzkoušet si 
studium univerzitního typu. Na roz-
vrhu figurují přednášky ze zdravé 
výživy nebo výroby filmů, dalšími 
oblastmi studia budou základy mar-
ketingu, zdravého životního stylu, 
mediální hudby nebo národního 
hospodářství. „Přednášky jsou při-
pravovány speciálně pro mladší 
studenty, mají v nich probudit zájem 
a zvědavost o vysokoškolské stu-
dium,“ vysvětlila záměr univerzity 
Kateřina Holíková, koordinátorka 
projektu.

Organizátoři Mladé univerzity 
v rámci programu nezapomínají ani 
na mimoškolní oddechové aktivity. 
„Vzhledem k tomu, že výuka i vol-
nočasové aktivity probíhají vždy 
ve skupině, mají zájemci o studium 
Mladé univerzity jedinečnou mož-
nost konverzace v německém jazy-
ce,“ uvedla Marie Kružíková, krajská 
radní pro oblast školství, a dodala, 
že výuku cizích jazyků kraj Vysoči-
na dlouhodobě v různých podobách 
podporuje.

Zájemci o prázdninový pobyt 
v Mladé univerzitě se mohou přihlá-
sit do 30. června.  Ondřej Rázl

Bližší informace jsou k dispozici na 
http://www.jungeuni-waldviertel.at 
nebo na tel. čísle 564 602 337.

Vysočina darovala 
pozemky pod silnicemi 
Jihomoravskému kraji
Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek a hejtman Jihomoravského kra-
je Michal Hašek podepsali v Lubné 
v Jihomoravském kraji společně me-
morandum o majetkoprávním vypo-
řádání pozemků. Pozemky pod ko-
munikacemi, které jsou od 1. ledna 
2005 po změně hranic krajů na úze-
mí Jihomoravského kraje, ale dosud 
mají původního vlastníka – Vysočinu, 
tak budou v dohledné době bezú-
platně převedeny novému majiteli. 
Řádově jde o 780 tisíc m2 pozemků 
v hodnotě přesahující 15 milionů 
korun.

„Podpisem jsme se zavázali, že 
učiníme veškeré kroky nezbytné 
k vzájemnému majetkoprávnímu 
vypořádání pozemků pod komuni-
kacemi druhých a třetích tříd, mostů 
a ostatních objektů na komunikacích 
v oblasti hranice mezi oběma kraji. 
Jsme rozhodnuti dotáhnout do kon-
ce proces, který se vleče už pět let 
a naši předchůdci ho z důvodů nám 
neznámých stále odkládali,“ uvedl 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). Majetkoprávní 
vypořádání pozemků kraje Vysoči-
na na území Jihomoravského kraje 
schválili zastupitelé na svém zasedá-
ní v květnu.

Kromě pozemků pod jihomorav-
skými silnicemi se s jižní Moravou 
dělíme o jeden most. Dále zachová-
vat jeho spoluvlastnictví není ideální. 
Řešením je předat polovinu mostu 
Jihomoravskému kraji, který už před 
časem zpracoval přípravu investiční 
akce zahrnující i rekonstrukci tohoto 
mostu,“ uzavřel Libor Joukl (ČSSD), 
náměstek hejtmana pro oblast do-
pravy a majetku. 

Ondřej Rázl čssd)

Nově opravená Nemocnice Pelhřimov

Sedmnáct vlaků Regio Shuttle RS1 bude od podzimu 2011 na Vysočině

Náměstek hejtmana Libor Joukl (na snímku vpravo) ve společnosti generálního ředitele ČD 
Petra Žaludy a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka

Práci řezbáře Petra Chlubny z Jaroměřic nad Rokytnou mohli návštěvníci veletrhu sledovat na místě

Den otevřených dveří 
nabídne Bezpečnou 
Vysočinu
Tradiční Den otevřených dveří v sídle 
kraje Vysočina v Jihlavě se letos ponese 
ve znamení bezpečnosti, ochrany zdraví 
a majetku, prevence kriminality i volno-
časových aktivit dětí a mládeže. 

Ve středu 2. června bude po celý den 
pro návštěvníky v Jihlavě na Žižkově ulici 
připraven bohatý program plný předná-
šek, prezentací, soutěží o ceny i praktic-
kých ukázek práce složek integrovaného 
záchranného systému. Každý bude mít 
možnost projít společně s průvodcem 
sídlo kraje Vysočina a vyslechnout si zají-
mavosti z jeho historie i současnosti. 

Z plánovaného programu si jistě vybe-
re každý – děti, mládež, dospělí i senioři. 
Odborné firmy například poradí, jak za-
bezpečit a ochránit svůj majetek, Policie 
ČR si připravila ukázku zadržení pacha-
tele nebo praktický nácvik sebeobrany. 
Zejména pro rodiče byla vybrána před-
náška o internetové bezpečnosti a speci-
alizované neziskové organizace představí 
svou činnost v rámci programu prevence 
kriminality a využití volného času dětí 
a mládeže. Pozvání organizátorů přijal 
také horolezec Radek Jaroš, který bude 
vyprávět o svých výpravách k nejvyšším 
vrcholům světa. Činnosti integrované-
ho záchranného systému má veřejnosti 
přiblížit krajská zdravotnická záchranná 
služba a hasiči. Celodenním programem 
v sídle kraje v Jihlavě na Žižkově ulici 
provede všechny příchozí hosty Milan 
Řezníček a promotým kraje Vysočina. mf

EVROPSKÁ UNIE

http://www.kr-vysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedialni-prezentace.html
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Na Žďársku padl dálkový rekord
Nový rekord v dálkové 
dopravě vody uskutečnili 
hasiči v sobotu 8. května 
na Žďársku, spojili 
trasu dlouhou 63,46 
kilometru z Dolních 
Louček až na vrchol 
Devíti skal ve Žďárských 
vrších s převýšením 
541 metr. Iniciátorem 
rekordu byl velitel Sboru 
dobrovolných hasičů 
z Nových Dvorů Jiří Sáblík.

Akce se zúčastnilo 287 sborů dobrovol-
ných hasičů z České republiky a jeden ze 
Slovenska. 

„K ostrému startu pokusu vydal rozkaz 
Jiří Sáblík, velitel štábu, v 10.35. V tu chví-
li bylo na trase 3553 kusů hadic B, 234 
čerpadel, 291 radiostanic a úctyhodných 

2592 hasičů, z toho 1669 přijelo na Žďár-
sko z nejrůznějších koutů republiky,“ 
uvedl Luboš Zeman, starosta Okresního 
sdružení hasičů Žďár nad Sázavou.  

Hasiči museli během útoku překonat řadu 
problémů a po sedmi hodinách úporné práce 
v 17.30 se uskutečnil první výstřik na nejvyš-
ším vrcholu  Vysočiny ve výšce 836 m. n. m. 

O deset minut později zadokumentovala 
nový rekord agentura Dobrý den z Pelhři-
mova. „Poslední úsek obsluhovala historic-
ká parní stříkačka, kterou dovezli dobrovol-
ní hasiči z Roztok u Jilemnice z Podkrkonoší. 
V době rekordu bylo v hadicovém vedení cel-
kem 300 metrů krychlových vody, přemís-
těno bylo 580 m3; během čerpání protékalo 

v hadicích 36 metrů krychlových za hodinu,“ 
uzavřel Luboš Zeman. Podotýkáme, že  
300 m3 vody by naplnilo tendry 20 parních 
rychlíkových lokomotiv typu 467.1, zná-
mých pod jménem Papoušek, 580 kubíků 
vody dosáhne v plaveckém bazénu 25x10 m 
výšky hladiny 2,32 m.

text: Milan Pilař  foto: Luboš Zeman a Milan Šustr

Bystřicko získalo 
prestižní titul 

Soutěž 
Evropské 
komise 
Evropská 
destinace 
nejvyš-
ší kvality 
měla letos 
téma Voda 

– turistický cíl. Naše město se 
přihlásilo a dostalo se do pres-
tižní skupiny dvanácti turistic-
kých lokalit, které jsou nepoměr-
ně známější. Ve středu 5. května 
předal ministr pro místní rozvoj 
na slavnostním vyhlášení první 
místo Bystřicku, které nerepre-
zentuje jen Bystřici nad Pernštej-
nem, ale celé území správního 
obvodu se všemi obcemi, jejich 
krásami a pozoruhodnostmi. 
Budeme prezentovat Bystřic-
ko v Evropském parlamentu, 
na veletrzích cestovního ruchu, 
na festivalu Tourfilm v Karlových 
Varech, týden v informačním 
centru na Staroměstském náměs-
tí v Praze. Jsme na počátku cesty, 
která by měla ukázat návštěvní-
kům, že je možné poznávat krásy 
přírody v čistém prostředí, šetr-
ným způsobem. Bystřicko chce 
dokázat, že i sídla, která nemají 
významné historické památ-
ky, mohou oslovit návštěvníka 
a zhodnotit vynaložené prostřed-
ky správným způsobem.

Karel Pačiska, krajský zastupitel za ČSSD, 
starosta Bystřice nad Pernštejnem

Hasiči vedli hadice více než šedesát kilometrů, na trase se museli vypořádat z řadou úskalí

Vpravo Jiří Sáblík, velitel SDH Nové Dvory 
a hlavní strůjce akce, vlevo Ivo Němec, 
starosta SDH Nové Dvory. 

Do regionálních cest letos investice 
za více než miliardu korun
„Kraj Vysočina v letošním roce inves-
tuje do oprav a modernizace silnic dru-
hých a třetích tříd z vlastního rozpoč-
tu přes 135 milionů korun, finančně se 
ale na úpravách bude 70 miliony podílet 
i stát nebo zhruba miliardou korun ev-
ropské fondy,“ řekl novinám Kraj Vysoči-
na náměstek hejtmana pro oblast dopra-
vy Libor Joukl (ČSSD).

K nejvýznamnějším investičním stav-
bám, které budou hrazeny s pomocí dota-
cí z Evropské unie, bude patřit dokončení 
silnice II/450 Příseka – Brtnice v hodno-
tě 180 mil. korun nebo otevření přeložky 
II/352 Jihlava – Heroltice za zhruba 220 
mil. korun.

Dalších celkem dvě stě milionů korun 
si vyžádají akce jako modernizace silni-
ce II/602, která protíná napříč celý kraj, 
dále úpravy silnice Oslavička – Oslavice 
nebo mosty u Hesova. „Patrně nejnáklad-
nější akcí zahájenou v letošním roce bude 
oprava komunikace Jeníkov – Chotěboř 
a úprava napojení Světlé nad Sázavou 

na D1. Před ukončením soutěže o doda-
vatele je projekt Pocoucov – Rafaelova 
ulice, Třebíč,“ jmenoval další stavby ná-
městek hejtmana Libor Joukl.

Na souvislé úpravy úseků silnic nižších 
tříd by v letošním roce mělo na Vysočině 
jít 115 milionů krajských korun a zmíně-
ných sedm desítek milionů ze státního 
rozpočtu. Celkem je naplánováno téměř 
22 oprav souvislých silničních úseků. 
Mezi nejvýznamnější patří oprava silnice 
III/36043 Pikárec – Bobrůvka – Radešín 
v ceně cca 13 mil. Kč. Další finanční pro-
středky na běžné opravy silnic z rozpočtu 
Krajské správy a údržby silnic kraje Vyso-
čina (KSÚSV) budou známy po schvále-
ní finančního plánu KSÚSV na rok 2010. 
Kraj chce letos investovat i do oprav mos-
tů – částku zhruba 26 milionů.

Jednou z posledních krajských investic, 
která byla zahájena v květnu, je oprava Čer-
ného mostu v Havlíčkově Brodě. Do léta by 
měl být nejen opravený, ale také rozšířený.
 text: Monika Fiedlerová  foto: Milan Pilař

Černý most v Havlíčkově Brodě mění 
v současnosti podobu díky investici 
z krajského rozpočtu

Domy pro klienty ústavu v Jinošově
Na podzim odstartuje výstavba chrá-
něných domků pro mentálně postižené 
klienty ústavu sociální péče v Jinošově 
na Třebíčsku, první obyvatelé se do nich 
nastěhují za rok.

„Transformace jinošovského ústavu 
odráží změnu přístupu ke klientům s psy-
chickým postižením: opouští se koncept 
celodenní ústavní péče a přechází k sys-
tému chráněného bydlení v rodinných 
buňkách,“ vysvětluje Petr Krčál (ČSSD), 
krajský radní pro oblast sociálních věcí. 
Domek má typizované prostory pro uby-
tování, denní pobyt a zázemí. Předpoklá-
dá se stavba až osmi rodinných domků, 

kam se přestěhují klienti z poškozené-
ho zámku v Jinošově. Sto milionů korun 
na akci získá kraj z Evropské unie.

„Ústavy sociální péče nenabízejí při-
rozený způsob života. Správnou cestou 
je snaha integrovat klienty do společ-
nosti. Samozřejmostí však musí být, aby 
se tak dělo v jejich zájmu a s respekto-
váním jejich potřeb. Tj. rozvíjet schop-
nosti a dovednosti, motivovat k vyšší ne-
závislosti na pomoci druhých a vytvářet 
podmínky pro začleňování na trhu práce 
i do života společnosti,“ dodal k záměru 
kraje Jiří Vondráček (KDU-ČSL), předseda 
sociální komise kraje. text: Milan Pilař

Nehody se zvěří na Vysočině nad 
průměrem republiky, kraj hledá řešení
Každé sedmnácté dopravní nehody 
na Vysočině se účastní lesní zvěř, v květ-
nu výrazně stoupl počet střetů se srna-
mi a srnci. Podle informací policejních 
nehodových map došlo v loňském roce 
na Vysočině k 268 střetům s lesní zvěří 
či domácím zvířectvem. Nejvíce nehod 
hlásí Pelhřimovsko, nejméně Třebíčsko. 
Situace se opakuje i letos. „V kraji Vy-
sočina je četnost dopravních nehod 
s účastí lesní zvěře nebo domácího 
zvířete mírně nad celorepublikovým prů-
měrem, což může být způsobeno větší 
hustotou silniční sítě, větším množstvím 
lesní zvěře v přírodě a větším poměrem 
zalesněné plochy,“ uvedl policista Zde-
něk Kubík.

Podle informací krajských silničářů ne-
jsou řidiči často disciplinovaní a střety se 
zvěří nehlásí, do nehodové mapy se tak 
neodráží celá skutečnost. Kraj Vysočina se 
snaží prevencí snížit počet střetů vozidel 
se zvěří. „K nejvíce rizikovým silnicím je 
možné umisťovat detekující značky na-
pájené sluneční energií, dále zastrašovací 
optické repelenty, píšťaly a audio signály, 
kamenné pásy, ekodukty a rošty. Obecně 
nejlépe fungují pachové ohradníky, vyse-
kávání příkopů v celé šíři a značky. Nej-
spornější jsou odrazky,“ doplňuje Josef 
Matějek (ČSSD), radní kraje Vysočina pro 
oblast lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství. K nejnákladnějším řešením 
patří stavění plotů kolem silnic, náklad-
né je i umisťování speciálních odrazek, 
které mají nejmenší efekt. „Nejlevnější 
a ve vztahu k ceně i nejefektivnější jsou 

pachové ohradníky, které vyjdou řádově 
na tisíce korun za aplikaci na kilometr,“ 
dodává Petr Bureš, vedoucí krajského 
odboru lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství.

Různé druhy detekujících značek jsou 
již používány v Pardubickém a Ústeckém 
kraji. Na Vysočině je využívají soukromí 
vlastníci lesů na Žďársku. Na počátku 
května zaznamenali policisté na Jihlavsku 
vysoký počet havárií, při kterých došlo 
ke střetu se zvěří. Během jedné soboty 
došlo ke čtyřem nehodám. Bohužel sta-
tistická čísla víkend od víkendu rostou 
a nehod s účastí zvěře rychle přibývá. 

text: Milan Pilař  foto: Policie ČR v Jihlavě

Srnec uhynulý při nehodě ze začátku 
května na Jihlavsku
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Radomír Dvořák: Moje výtvarná 
tvorba? Je to posedlost

Krajan s nejrozšířenějším autogramem

Festival Gustava Mahlera zaplní Vysočinu

Učitel, výtvarník, ale 
především člověk plný 
nápadů, tak zná většina 
lidí havlíčkobrodského 
sochaře Radomíra 
Dvořáka, jehož výtvarná 
díla zdobí nejen sbírky 
milovníků umění, ale 
také řadu míst i jinde než 
na Vysočině.
„Je to posedlost, začal jsem malovat 
na gymnáziu a už jsem nepřestal. Po dobu 
gymnaziálních studií jsem jenom maloval, 
pak jsem zjistil, že maluji trojrozměrné 
věci, a proto jsem začal zpracovávat různé 
materiály a opustil malování. Postupem 
času se ale k malířství vracím,“ vysvětluje 
Radomír Dvořák, který před časem pově-
sil učitelství na hřebíček a věnuje se plně 
tvůrčí činnosti. Na kantořinu ale zcela ne-
zanevřel a vede mladé výtvarníky na gra-
fické škole v Jihlavě.

S dílem Radomíra Dvořáka se mohou 
setkat lidé na různých místech Vysočiny. 
Altán tří Grácií zdobí park v brodské ne-
mocnici, betonové plastiky zase budovu 
Správy a údržby silnic v Jihlavě nebo vstup 
stavební školy v Brodě. Do širšího povědo-
mí vstoupil ale svým Památníkem národ-
ního odposlechu v lomech v Lipnici nad 
Sázavou, kde si vyzkoušel práci se žulou. 
„Mám rád především přírodní materiály, 

dřevo a kámen. Pro mě přírodní materiál 
není obecný, ctím pracovní postupy, které 
tu byly tisíce let. Novým materiálem je pro 
mě bronz, ale zatím je jen prostředkem, 
jak něco reprodukovat, nenašel jsem jeho 
duši,“ vyznává se brodský výtvarník, kte-
rý pro svá díla nachází nejrůznější výklady. 
Čas od času je i mění. „Sám někdy nevím, 
co to přesně znamená, mohu dohledat ce-
lou řadu výkladů. Myslím, že každý může 
dané dílo vnímat jinak. Až k lipnickým lo-
mům přijde někdo za stovky let, zmizí ten 
dobový balast, který podmiňuje naše vý-
klady, a uvidí v těch třech věcech něco ji-
ného,“ dodává autor triptychu Bretschne-
iderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči. 
Po jeho dokončení lomy v Lipnici opouš-
tí, ale současně přemýšlí nad projektem 
Hlava XXII. „Mělo by jít o hlavu Jaroslava 
Haška, který přišel na Lipnici v doprovodu 
malíře Jaroslava Panušky. Chtěl bych ji dě-
lat podle hlavy jeho vnuka Richarda, kte-
rý nyní vede hostinec U České koruny, kde 
Hašek bydlel a psal Švejka.“

Osobnostem Vysočiny se brodský sochař 
věnuje téměř programově. V roce 2006 
ve spolupráci se studenty brodské staveb-
ní školy vytvořil betonový monument Hav-
líčkův Hydepark, nyní pracuje na bronzové 
plastice Pavla Landovského, českého a ra-
kouského herce, který se v Brodu narodil. 
Plastika bude od září letošního roku zdobit 
hercův rodný dům v ulici Barbory Kobzino-
vé. Ještě předtím 18. června dojde ve Što-
kách na kruhovém objezdu k odhalení sou-
soší Trivium (Trojcestí). 

text: Milan Pilař  foto: archiv R. Dvořáka

JUDr. Vilém Pospíšil 
*5. 5. 1873 Nový Rychnov 
+27. 11. 1942 Praha
Finanční teoretik, publicista, guvernér 
Národní banky se narodil v Novém Rych-
nově 5. května roku 1873. Po maturitě 
na pelhřimovském gymnáziu odešel stu-
dovat na pražskou univerzitu práva. Pro-
tože pocházel z velmi skromných pomě-
rů, musel si na studia přivydělávat, v Praze 
například jako člen redakce časopisu Poli-
tik, čímž získal značný rozhled a známosti 
a vypracoval se až na sněmovního zpravo-
daje. O jeho úspěšné kariéře rozhodla také 
dobrá jazyková vybavenost, znal samo-
zřejmě německy, francouzsky, anglicky, 
italsky a rusky.

Kariéru zahájil sice v soudní službě, ale 
národohospodářské zájmy jej brzy přived-
ly do služeb Pražské městské spořitelny, 
kde postoupil až na místo vrchního ředi-
tele. V závěru světové války spolupraco-
val s odbojem v organizaci Maffie. Spolu 
s Jaroslavem Preissem (1870 – 1946) při-
pravoval hospodářské a finanční zákony 
nového svobodného státu. Pro vzniku re-
publiky patřil k nejbližším spolupracovní-
kům Aloise Rašína (1867 – 1923) a spo-
lu vytvořili úspěšný model antiinflační 

politiky státu. Stál u zrodu většiny finanč-
ních zákonů nové republiky. Jeho autorita 
odborníka brzy přesáhla českou kotlinu 
a Pospíšil vystupoval na řadě setkání svě-
tových finančníků.

Byl úspěšným předsedou Svazu čes-
koslovenských spořitelen a jako význam-
ný a uznávaný finanční odborník se stal 
po zřízení Národní banky v roce 1926 je-
jím prvním guvernérem a jeho podpis, 
umístěný na všech bankovkách, byl nej-
rozšířenějším v republice. Jako guvernér 
cedulové banky připravil převedení naší 
měny na zlatý standard a měl lví podíl 

na tom, že naše měna byla v té době vše-
obecně směnitelná.

Své odborné studie publikoval v řadě 
časopisů jako Právník, Spořitelní obzor 
a podporu široké veřejnosti pro své kro-
ky hledal v Národních listech, Unionu 
i řadě zahraničních titulů. Byl meziná-
rodně uznávaným teoretikem a v zahra-
ničí se etabloval hlavně tématy stability 
mezinárodních měnových systémů. Byl 
také českým zástupcem ve finanční komisi 
Společnosti národů, kde prosadil společ-
ný postup proti penězokazectví. Abdiko-
val na protest proti návrhu Karla Engliše 

na devalvaci měny a ve třicátých letech byl 
zplnomocněným ministrem pro meziná-
rodní finanční jednání.

Na své rodiště nezapomínal a podle 
možností zde trávil dovolené, byl význam-
ný sponzorem a donátorem. Poutní kostel 
na Křemešníku zdobí jím darovaná barev-
ná vitráž v okně poblíž hlavního oltáře. 
Jeho zálibou byla vážné hudba a v tomto 
jeho koníčku úspěšně pokračovali další 
členové rodiny. Zemřel v Praze 27. listopa-
du 1942 po výslechu na gestapu. Pohřben 
byl do rodinné hrobky v Novém Rychnově.

text: Luboš Göbl  foto: archiv autora

Oslavy 150. výročí narození Gustava 
Mahlera si připomenou obyvatelé a ná-
vštěvníci Vysočiny v letošním roce. Do-
provodné akce odstartovaly v polovině 
dubna a budou pokračovat až do podzi-
mu. V příštím roce na ně naváže připo-
menutí stého výročí skladatelovy smrti.

„Mahlerův festival je jedním z vrcho-
lů letošní kulturní sezony na Vysočině. 
Akce sama o sobě má obrovský poten-
ciál přilákat do našeho regionu další 
návštěvníky. Vedle Jihlavy a kraje Vy-
sočina se pořádání doprovodných akcí 
zhostila i celá řada dalších měst a obcí, 
která nesou historickou stopu světo-
známého hudebního skladatele,“ uvedl 
Tomáš Škaryd (ČSSD), radní pro ob-
last kultury. Kraj Vysočina podporoval 
v minulosti edici hudebních CD se sym-
foniemi Gustava Mahlera, vydávání by 
mělo vyvrcholit letos. 

Od poloviny května mají zájemci mož-
nost navštívit v Mahlerově domě ve Zno-
jemské ulici výstavu Gustav Mahler 

a Vídeň, která připomíná dvě význam-
ná výročí Gustava Mahlera: 150. výročí 
narození (7. 7. 1860) a 100. výročí úmrtí 

(18. 5. 1911). Expozice seznamuje s dět-
stvím a dospíváním slavného skladatele 
na Moravě a ve Vídni, s počátky jeho ka-
riéry a věnuje se také rokům stráveným 
ve Vídni, kde se Mahler stal ředitelem 
Hofoper, Dvorní opery – dnešní Státní 
opery. Zde společně se scénografem Al-
fredem Rollerem, který také pocházel 
z Moravy, ukázal umělecké formě ope-
ry zcela novou cestu. Výstava potrvá do  
31. července.

„Vrcholem festivalu Gustava Mahlera 
by měl být galakoncert, který budou hos-
tit 7. července Mahlerova rodná Kaliště. 
Výjimečností koncertu bude fakt, že bude 
přes satelit přenášen téměř do celého svě-
ta,“ uzavřel Tomáš Škaryd.

 text: Milan Pilař 

Radomír Dvořák při tvorbě poslední části triptychu, Zlatých vočí, v lipnickém lomu. 

JUDr. Vilém Pospíšil

Jedním z projektů, které Fond Vysočiny 
v roce 2009 podpořil, byla Letní 
žurnalistická škola Karla Havlíčka 
Borovského v Brodě

Stokorunová bankovka s podpisem Viléma Pospíšila

Trampský širák 
znovu první 
ve Zlaté jeřabině
Ve čtvrtek 20. května převzali v Horác-
kém divadle v Jihlavě ocenění nejlepší 
v anketě Zlatá jeřabina – Cena kraje 
Vysočina za kulturní počin roku 2009. 
O výsledcích a umístění v jednotlivých 
kategoriích rozhodovala na počátku 
roku veřejnost.

Do dvou kategorií – Kulturní akti-
vita a Péče o kulturní dědictví – bylo 
zasláno celkem 8543 hlasů. V každé 
kategorii soutěžila třicítka akcí a poči-
nů. Výsledky hlasování jsou k dispozici 
na stránkách kraje Vysočina v sekci kul-
tura a památky. 

„V letošním roce jsme elektronické 
hlasování záměrně skryli, tak, aby cel-
kové výsledky byly pro hlasující i orga-
nizátory překvapením,“ uvedl k proce-
duře sběru hlasů Tomáš Škaryd (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast kultury 
a památkové péče. Milan Pilař

Fond Vysočiny  
podpořil především 
volnočasové aktivity  
Fond Vysočiny v roce 2009 rozdělil v se-
dmnácti grantových programech téměř 
osmdesát milionů korun a přidělili pod-
poru 1173 žádostem od 737 žadatelů. 
Uspokojil tak téměř 63 procent žádostí. 
Největší zájem o finanční spoluúčast 
kraje byl o programy Jednorázové akce 
2009, Sportoviště 2009 a Rozvoj malých 
podnikatelů 2009. „Více než 90 % uspo-
kojených žadatelů vyšlo z grantu Roz-
voj vesnice a Jdeme příkladem – před-
cházíme odpadům. V obou případech 
jde o podporu do oblastí, které patří 
k prioritám krajské samosprávy,“ dopl-
nil Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek 
hejtmana pro oblast grantové politiky.

V loňském roce navýšil Fond Vysočiny 
podporu do oblasti investiční. „Neplá-
novaně jsme vyhlásili grantový program 
Naše školka, který vycházel z reálných 
potřeb obcí a měst. Nebyly vyhlášeny 
některé grantové programy zaměřené 
na tzv. měkké projekty, které v současné 
době mohou zájemci realizovat za pod-
pory evropských fondů,“ vysvětluje 
Vladimír Novotný.

Od roku 2002, kdy Fond Vysočiny 
začal fungovat, přidělily komise subjek-
tům podporu ve výši více než půl milia- 
rdy korun, vlastní podíl žadatelů pře-
sáhl miliardu. Od roku 2002 už krajský 
úřad přijal více než třináct tisíc žádostí, 
z nichž více než sedm tisíc uspělo a pro-
jekty se uskutečnily s krajskou podpo-
rou. Text a foto: Milan Pilař

Internetová anketa
14. května – 11. července
Muzeum Vysočiny Jihlava: 
Mahlerovské dívání objekti-
vem Jana Černo
8. června – 29. srpna
Galerie výtvarného umění 
Havlíčkův Brod: Inspira-
ce hudbou – Gustav Ma-
hler; výstava děl z výtvarné 
soutěže
14. června, 9.00
Krajská knihovna Vysoči-
ny: Gustav Mahler – Druhá 
symfonie; beseda pro žáky 
středních škol

17. června – 10. října 
Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě: Jeden svět nesta-
čí – výstava se zaměřením 
na umění 19. stol. mnoho-
národnostní rakousko-uher-
ské monarchie
Červen – srpen
výstava knih, CD, LP – téma 
G. Mahler: výstava v prosto-
rách Kr. knihovny Vysočiny
7. července
Mahlerovský galakoncert, 
Kaliště, přímý přenos do ce-
lého světa

18. října, 18.00
Muzeum Vysočiny Havlíč-
kův Brod: Písňový recitál – 
Josef Škarka a Richard Pohl; 
sál Staré radnice v Havlíč-
kově Brodě
19. října, 18.00
Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě: Písňový 
recitál – Josef Škarka a Ri-
chard Pohl
20. října, 19.30, Horác-
ké divadlo Jihlava: Písňový 
recitál – Josef Škarka a Ri-
chard Pohl

Další program oslav
Výsledky veřejné ankety Zlatá jeřabina 
za rok 2009

Kategorie: Kulturní aktivita 

1. místo  – Trampský širák 2009 – 6. ročník fes-
tivalu / Štoky 

2. místo  – Měřínský živý Betlém 2009 – největší 
živý Betlém na Vysočině / Měřín

3. místo  – Noční prohlídky polenského hradu – 
netradiční prohlídky hradu / Polná 

Kategorie: Péče o kulturní dědictví 

1. místo  – Obnova kostela sv. Bartoloměje / 
Koněšín

2. místo  – Obnova zámku / Okříšky

3. místo  – Postupná obnova hradu a parkáno-
vých zdí / Ledeč nad Sázavou www.gustavmahler.eu
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Rozhledna Babylon u Kramolína
Třípatrová rozhledna 
Babylon u Kramolína 
na Třebíčsku určitě 
neusiluje se svými 26 
metry a 105 původními 
dubovými schody o to, 
aby sahala podobně jako 
její biblický předchůdce 
až do nebe. 

Jedná se ale o nejstarší rozhlednu na Vyso-
čině, která nabízí nádherné výhledy do kra-
jiny. Vystavěl ji v roce 1831 v empírovém 
slohu hrabě Haugwitz pro vyměřovací úče-
ly a nachází se v nadmořské výšce 491 met-
rů na Zeleném kopci nad Kramolínem.

Návštěvníci odtud mohou spatřit ma-
lebnou krajinu Vysočiny – bukové i jeh-
ličnaté lesy, kopce a svahy k řece Jihlavě, 
okolní vesnice Kramolín, Mohelno či Sla-
větice. Při dobré viditelnosti lze zahléd-
nout hřeben Pavlovských vrchů, který je 
vzdálený vzdušnou čarou asi šedesát ki-
lometrů, při výborné viditelnosti, která 
je obvykle dvakrát do roka, pak Bílé Kar-
paty a dokonce i vrcholky Alp, například 
Schneeberg v pohoří Raxalpe.

K rozhledně se dostanete z příjezdo-
vé silnice z Kramolína do Mohelna, asi 
po jednom a půl kilometru je odbočka 
vpravo na panelovou komunikaci, která 
vás zavede po pěti stech metrech k parko-
višti vzdálenému pouhých padesát metrů 
od rozhledny.

Ta je otevřena od 1. května do kon-
ce září v sobotu a v neděli odpoledne 
od 13.00 do 17.00, mimo otevírací dobu 

po telefonické domluvě na telefonním čís-
le 568 645 317 nebo 206.

 text a foto: Petr Novák

Typické kluzáky z Vysočiny
Typickým jídlem z Vysočiny 
jsou chlupaté knedlíky, neboli 
kluzáky či klouzáky. Recept 
vybíráme z přílohy Učebnice 
vaření pro dívčí školy druhého 
stupně, která pochází z roku 
1948 a sepsala ji Marie 
Jelínková.

Na jejich přípravu po-
třebujeme ¾ kilo-
gramu brambor, 
asi ¼ kilogramu 
mouky, jedno 
vejce a sůl.

Postup pří-
pravy: „Oškra-
bané brambory 
se rozstrouhají, 
trochu vody se slije, 
do brambor se zamí-
chá sůl, vejce (lepší je jen 
žloutek) a tolik mouky, aby bylo těsto 
husté jako noky. Lžící v horké vodě namo-

čenou se vykrajují kousky těsta, ponořují 
do vařící vody a opatrně vaří 10 až 15 
minut. Převařené ztrácejí na chuti i vzhle-
du. Uvařené se lžící překrojí, omastí roz-
páleným máslem, slaninou nebo na sádle 
usmaženou cibulkou,“ popisuje Marie 
Jelínková ve své učebnici.

Doporučuje podávat kluzáky se zelím, 
které se uvaří se solí a kmínem. Jak se 

říká v jednoduchosti je síla, 
a když vám bude zrov-

na chybět inspirace, 
můžete to zkusit 

po vzoru našich 
babiček a pra-
babiček. Dob-
rou chuť.

Pokud vás 
recept zaujal, 

znáte a vaříte 
specialitu, která je 

typická pro Vysočinu, 
nezapomeňte nám ho 

poslat. Nejlepší recepty otisk-
neme a autora oceníme.

Monika Fiedlerová

JUDr. Vilém Pospíšil, rodák z Nového Rychnova a maturant pelhřimovského gymnázia, spolupracoval mj. s Aloisem 
Rašínem, prvním ministrem financí Československa, který se 5. ledna 1923 stal obětí atentátu a přes veškeré úsilí 
zemřel 18. února – u jeho bytu... (viz tajenka).

recept

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou vyplněnou křížovku na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina  
(rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců.

Přehlížená připomínka válečných událostí v Havlíčkově Brodě
Mnohý návštěvník havlíčkobrodského parku Budoucnost si povšim-
ne betonové, dnes bohužel značně zchátralé makety letecké pumy 
zabořené do svahu pod hradební zdí jen několik kroků od Štáflovy 
bašty. Spolu s protilehlou bronzovou deskou je připomínkou zmaře-
ných životů čtyř chlapců, kteří na tomto místě zahynuli při leteckém 
bombardování školy dne 15. listopadu 1944.

Podruhé byl Německý Brod bombardován 4. května 1945 prav-
děpodobně náhodně prolétajícím spojeneckým letadlem, jehož pilot 
snad zjistil pohyb německých vojsk v Žižkově ulici; útok se tento-
krát naštěstí obešel bez obětí na životech. Mezi zasaženými domy 
byl i statek rodiny Spurných na rohu Dolní a Žižkovy ulice, na jehož 
místě se nyní nachází bytový dům č. p. 149. Mnozí z nás, kteří ko-
lem domu den co den chodíme, jsme nikdy nezvedli hlavu a nepo-
dívali se vzhůru: z fasády ční další maketa letecké pumy, umístěná 
sem na paměť událostí závěrečných dnů druhé světové války. (Podle 
Františka Drašnera: Jak město ke svému čtvrtému názvu přišlo)

text a foto: Marek Chvátal, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

GPS souřadnice: 49°7‘38.11“N, 16°8‘55.628“E

Vysočina získala ocenění  
za tištěnou prezentaci

Vysočina se představila 
na Světu knihy

Kraj Vysočina získal ocenění v soutěži Zlatý 
středník 2010 se svou tiskovinou o kraji Vy-
sočina v kategorii Zvláštní ocenění za pre-
zentaci kraje. Celobarevná čtyřicetistránko-
vá publikace vyšla v nákladu 70 tisíc kusů 
v českém, anglickém, německém, francouz-
ském, italském a ukrajinském jazyce s pa-
noramatickými fotografiemi Vysočiny foto-
grafa Vladimíra Kunce.

Do osmého ročníku soutěže, pořádané 
PR Klubem, se přihlásilo celkem 133 firem-
ních periodik, odborná porota udělovala 
ceny tištěným i online firemním publikacím 
v deseti kategoriích, zvláštní ocenění získa-

ly čtyři subjekty. „V současnosti připravuje-
me distribuci tiskoviny do všech turistických 
informačních center v kraji a na další místa. 
Současně budeme distribuovat také DVD 
s propagačním filmem o Vysočině, který je 
výstupem projektu Vítejte na Vysočině, pod-
pořeným z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Doufáme, že mezi veřejností bude 
mít nejen oceněná publikace, ale také film 
úspěch,“ dodal Zbyněk Čech, koordinátor 
projektu. text: Milan Pilař

Mezinárodní veletrh knih a literár-
ní festival Svět knihy se po šestnácté 
konal v polovině května na Výstavišti 
v Praze-Holešovicích, Vysočinu repre-
zentovala agentura Dobrý den z Pel-
hřimova, vydavatelství Blok z Třebíče, 
havlíčkobrodské nakladatelství Hejkal, 
nakladatelství Petrkov a Literární ča-
jovna Suzanne Renaud z Havlíčkova 
Brodu, Tiskárna Milan David z Humpol-

ce a Podzimní knižní veletrh v Havlíč-
kově Brodě.

Havlíčkobrodské nakladatelství Hejkal 
představilo dvě finské novinky – napína-
vou detektivku Leeny Lehtolainen Krev 
v jezeře a humoristický román Arta Paasi-
linny Prostopášný modlitební mlýnek, kte-
rý se odehrává mimo jiné také na Podzim-
ním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
 text: Milan Pilař

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedialni-prezentace.html
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Blíží se další ročník závodu Cyklista Vysočiny
Sedmý ročník oblíbeného dvoufázového cyklistického závodu Vysočinou. První, dlouhodobá fáze tzv. cyklovýletů bude pro 
registrované účastníky otevřena od června do srpna. Seznam vybraných měst a obcí, které jsou kontrolními místy na do-
poručených výletních trasách, je již tradičně uveden na www.cyklistavysociny.cz. Druhá část soutěže odstartuje 18. září 
v Třešti. Zde závodníci absolvují dovednostní disciplíny a finálový závod po určené trase. Pro první tři nejúspěšnější je při-
pravena finanční odměna. Přihlášku lze vyplnit na www.cyklistavysociny.cz nebo zaslat doplněný formulář z této stránky 
novin na adresu: MP Jihlava, Věra Fantová, Křížíkova 10, 586 01. Js

www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 

Y

1. Kladenská soukromá střední 
odborná škola podnikatelské 
administrativy v konzultačním 
středisku Černovice u Tábora, 
Mariánské náměstí 72, 394 94 
ve školním roce 2010/2011

nabízí dálkové tříleté nástavbové studium
zakončené maturitou

v oboru podnikatelská administrativa,
které je určeno absolventům SOU

A nově se otevírá dálkové 5leté studium
pro absolventy základních škol

v těchto oborech:

– management cestovního ruchu 
– veřejnoprávní činnost – informační technologie

Vyučování probíhá v sobotu, jedná se přibližně  
o dvanáct konzultací v jednom pololetí.

Bližší informace
na tel. č.: 565 492 182 nebo 565 492 226, Ing. Matějů

1. KŠPA, s.r.o.

se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57,  
587 33 Jihlava 
vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení 
na odprodej nemovitého 
majetku v k. ú. Strměchy 
a obci Pelhřimov 
pozemek par. č. 617/5 – ostatní plocha  
o výměře 1 206 m2 
pozemek je volně přístupný 

Prodej pozemku bude proveden podle schválených Zásad 
zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého 
majetku kraje Vysočina. Výběr zájemce bude realizován 
formou výběrového řízení, termín pro podávání nabídek je 
stanoven nejpozději do 9. července 2010.

Bližší informace o prodeji tohoto majetku lze získat 
na internetu www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, 
Odbor majetkový – Záměry, Záměr prodeje nemovitého 
majetku ve vlastnictví kraje v k. ú. Strměchy nebo u odboru 
majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina  
(tel. č. 564 602 193, email: jaros.m@kr-vysocina.cz). 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
www.kr-vysocina.cz

Den otevřených dveří 
Středa 2. června 2010, 9.30–18.00 hod.
Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

BEZPEČNÁ VYSOČINA

9.30  Slavnostní zahájení dne otevřených dveří (vystoupení 
mažoretek, koncert hasičské dechové hudby)

10.00  Přednáška na téma kriminalita, drogy a alkohol 
 Ukázka činnosti kynologů – vyhledávání ukryté drogy
10.45 a 13.00 Praktické ukázky sebeobrany
 Zásah proti pachateli trestného činu 
11.00 Přednáška horolezce Radka Jaroše spojená s promítá-

ním a besedou o cestě k nejvyšším vrcholkům světa
12.30 Kraj slaví 10 let své existence!
 Narozeninový dort vám nabídne hejtman kraje Vysočina 

MUDr. Jiří Běhounek. PŘIJĎTE OCHUTNAT!
15.00 Praktické ukázky sebeobrany 
 Uvidíte, jak lze pomocí robota vyhledat a zlikvidovat na-

straženou výbušninu
16.00  Přednáška k problematice bezpečného používání inter-

netu: VÍTE, CO HROZÍ VÁM A VAŠIM DĚTEM PŘI POU-
ŽÍVÁNÍ INTERNETU?!

Dnem otevřených dveří vás provede moderátor Milan Řezníček s promotýmem kraje Vysočina, který si  
připravil celou řadu her a soutěží o zajímavé ceny.
Odborníci vám poradí v oblastech pomoci obětem trestné činnosti, domácího násilí, protidrogové  
prevence, elektronické bezpečnosti a zabezpečení majetku.
V průběhu celého dne bude probíhat prezentace činnosti organizací a institucí působících v oblasti pre- 
vence kriminality. Budete si moci zakoupit či objednat výrobky určené k sebeobraně a ochraně majetku.
Pro školy jsou připraveny mimo jiné interaktivní workshopy na témata Odmítání návykové látky a  
Obrana před obtěžováním.
Bezplatné zdravotnické vyšetření – měření krevního tlaku, tepové frekvence, zjištění množství kyslíku a cuk- 
ru v krvi.
Výstava fotografi í horolezce Radka Jaroše Hory shora. 
Prezentace techniky a vybavení policie i zdravotnické záchranné služby. 
Odborné poradenství, jak chránit děti před nebezpečím na internetu. 
Celý den je možné si prohlédnout sídlo kraje Vysočina i s odborným výkladem průvodce. 

PREVENCE – CESTA K BEZPEČÍ!

Poděkování za „Jarní úklid Vysočiny“
Kraj Vysočina děkuje všem, kteří se v závěru dubna 2010 aktivně účastnili druhého 
ročníku akce „Čistá Vysočina“. Do úklidu se zapojilo více než 14,5 tisíce dobrovol-
níků. Velké dík za pomoc patří obcím, školám, neziskovým organizacím i jednotliv-
cům, dopravcům i Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, která zajistila svoz se-
sbíraného odpadu. Všem společně se podařilo vyčistit náš region od téměř 60 tun 
odpadků.  Za Radu kraje Vysočina Martin Hyský a Zdeněk Ryšavý

Přehlídka dechových hudeb 
STUDENEC 2010

4. července 2010, Zahájení v 13.30.
Informace: http://studenec.unas.cz/

SILVANKA BRNO 12.45 
GOLČOVANKA 13.45 

GALÁNI Z PŘIBYSLAVIC 14.45 
MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA 15.45 

BORŠIČANKA 16.45
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NOVĚ KAŽDÝ MĚSÍC V TÝDENÍKU EKONOM

TOP ICT
Kam míří český trh informačních technologií
Jak komunikovat na dálku efektivně a levně
Bezpečí na síti – kdo a jak ochrání vaše data

Google books, iPad a co dál

Exportér – Stavebnictví  
Na jaké země se orientují čeští developeři a vývozci stavebních materiálů

Kde a jak se staví po krizi
Na co si dát pozor při exportu do nejoblíbenějších cílových zemí

TOP STROJÍRENSTVÍ 
Co byste měli vědět před začátkem největšího strojírenského veletrhu v Česku

VYCHÁZÍ
24. 6.

VYCHÁZÍ
29. 7.

VYCHÁZÍ
9. 9.

www.ekonom.cz

Prostě byznys

SPECIALIZOVANÉ PŘÍLOHY
Podrobné informace z vybraných sektorů českého průmyslu.

97 tisíc originálních čtenářů

Jsme rádi, že nás čtete
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Petr Lacek: Nejsme parta lidí, 
kteří se bezhlavě mlátí

Fotbalové mládí 
Vysočiny slaví úspěchy
Výchova mladých fotbalových nadějí se 
na Vysočině daří, posledním důkazem je 
účast jihlavského Martina Štancla v re-
prezentačním dresu na turnaji EURO 
U-17. „Dokazuje to, že se s našimi od-
chovanci v mládežnických reprezenta-
cích musí počítat. V nově zveřejněných 
nominacích figurují hned čtyři kmenoví 
hráči z Vysočiny. Útočník a ofenzivní 
záložník Martin Štancl figuruje v české 
nominaci U-17 na EURO, které hostilo 
ve druhé polovině května Lichtenštejn-
sko. Druhý útočník FC Vysočina Petr 
Císař je mezi náhradníky,“ dokazuje 
Miroslav Fuks, tiskový mluvčí FC Vyso-
čina Jihlava.

Podle informací Miroslava Fukse se 
v polovině května zúčastnili soustředě-
ní reprezentace U-21 v Nymburku jako 
náhradníci Stanislav Tecl, útočník FC Vy-
sočina Jihlava, který momentálně hos-
tuje v SK Slavia Praha, a gólman Martin 
Matiášek, který je nejmladším členem 
celého výběru.

text: Milan Pilař   foto: Miroslav Fuks

Ždírecký triangl  
na silnicích Vysočiny
Klub přátel cyklistiky ve Ždírci nad 
Doubravou pořádá v sobotu 19. 
a v neděli 20. června a silnicích Hav-
líčkobrodska a Žďárska tradiční cyklis-
tickou čtyřiadvacetihodinovku Ždírecký 
triangl.

„Trasa povede ze Ždírce na Vojnův 
Městec, Radostín, Račín, Vepřovou, 
Nové Ransko a zpět do Ždírce v dél-
ce 34 kilometrů s převýšením 130 
metrů. V noci budou účastníci krou-
žit po osvětleném úseku v délce 1,8 
kilometru s převýšením zhruba deseti 
metrů. Cílem je ujet co nejvíce kilo-
metrů. Jednotlivci budou hodnoceni 
podle počtu  ujetých kilometrů, kaž-
dý si měří ujetou vzdálenost na svém 
počítači,“ přiblížil Luboš Plíhal, orga-
nizátor akce.

Start je v sobotu v 9.00 u tělocvičny 
v Chrudimské ulici ve Ždírci a cíl druhý 
den na stejném místě. Slavnostní vyhlá-
šení se koná v 11.00. Zájemci se mohou 
přihlásit do 2. června, později kdyko-
liv a v den startu do 8.30 bez nároku 
na suvenýr. text: Milan Pilař 

Obliba florbalu na Vysočině roste

Taekwondo (TKD) je 
bojový sport, který 
málokdo zná. Jeho 
kolébkou v České 
republice je právě 
Vysočina.
V Pelhřimově sídlí klub TKD Lacek, nej-
starší aktivně fungující oddíl. Má přes sto 
členů, kteří pocházejí z různých koutů Vy-
sočiny a dosahují i na ty nejvyšší výsled-
ky na domácích i zahraničních soutěžích. 
V roli trenéra stojí od začátku Petr Lacek.

V minulosti jste se několikrát umísti-
li v anketě Sportovec Vysočiny, letos 
jste se dokonce stali nejlepším spor-
tovním kolektivem. Je pro vás pod-
pora kraje Vysočina důležitá?

Samozřejmě, jsme za ni rádi. Pro nás je 
důležitá každá podpora. TKD stále není 
známým a zajímavým sportem stejně, 
jako nebylo rychlobruslení, dokud Mar-
tina Sáblíková neporazila celý svět. Vyso-
čina je náš domov, v Pelhřimově každo-
ročně pořádáme Vánoční turnaj, letos už 
po šestnácté.

Můžete stručně popsat taekwondo 
člověku, který o něm nikdy neslyšel?
Taekwonda jsou dva druhy, my cvičíme 
TKD WTF (World Taekwondo Fede-
ration), což je olympijský sport. Jedná 
se o plnokontaktní bojový sport, jehož 
cílem je zásah soupeře na bodovanou 
část těla. Tělo může být zasaženo nohou 

nebo rukou, hlava pouze nohou. Vyznívá 
to sice, jako bychom byli parta lidí, kteří 
se bezhlavě mlátí, ale TKD je především 
záležitost myšlení, taktiky a schopnosti 
přizpůsobit se soupeři a použít odpoví-
dající techniku.

Účastníte se i zahraničních turnajů, 
kde jste byli nejdále?
Jezdíme téměř po celé Evropě. Ze zajíma-
vých míst jsme startovali třeba v Koreji, 
Litvě nebo USA. Pod hlavičkou reprezen-
tace jsme byli například ve Vietnamu nebo 
Ázerbájdžánu.

Jak klub TKD Lacek vznikl?
Oddíl jsme založili v roce 1995. Neuměl 
jsem se prát a chtěl jsem být jako Van 
Damme nebo Bruce Lee. Pak jsem se sho-
dou okolností, náhody a spousty dalších 
faktorů dostal až k taekwondu.

Jako úspěšný trenér máte za sebou 
spoustu úspěchů svěřenců... Které 
považujete za nejcennější?
Mezi ty nejcennější patří umístění na ME 
nebo MS. V loňském roce vybojova-
la Veronika Krejčová na kadetském ME 

bronzovou medaili. Úspěšná byla i Kate-
řina Nedvědová, která byla devátá a kro-
mě toho dvakrát pátá na ME. Bohužel 
musela kvůli zranění ukončit závodní ka-
riéru. Osobně si daleko více než výsledků 
cením toho, že jsme velká rodina a tým 
funguje dohromady. 

text: Ondřej Rázl  foto: archiv TKD

Na počátku května se v Třebíči 
konalo první kolo mistrovství 
České republiky starších žáků 
ve florbale, kterého se zúčastnil 
i vítěz Ligy Vysočiny starších 
žáků Spartak Pelhřimov.

Nejlepší žákovský tým Vysočiny skončil 
v těžké konkurenci předposlední a do zno-
jemského celorepublikového finále se 
neprobojoval.

Florbal je mladý dynamický sport, 
který si v poslední době i na Vysočině 
získává své příznivce. Co do velikosti 
mládežnické základny se v České repub-
lice dostal na druhé místo za fotbal. Po-
pularitu tohoto sportu potvrzuje i fakt, 
že se zařadil k masovým sportům, jako 
je fotbal, tenis či lední hokej.

Na Vysočině působí patnáct florbalo-
vých oddílů, které dohromady tvoří os-
mapadesát týmů. Největším oddílem je 
s osmi týmy Spartak Pelhřimov, následuje 
Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod, 
SK Jihlava a Snipers Třebíč. Mezisezonní 
nárůst počtu týmů je téměř deset procent.

V letošní sezoně týmy odehrály celkem 
832 florbalových utkání, z nich téměř tře-
tinu v celostátních ligových soutěžích. 
V kraji hrají týmy v rámci čtyř regionálních 
a deseti krajských soutěží, k tomu v sedmi 
soutěžích celostátních. Ve druhé nejvyšší 
lize mužů působí kluby ze Žďáru nad Sá-
zavou, Havlíčkova Brodu a Pelhřimova. 
V ženské kategorii jsou to družstva Žďáru 
nad Sázavou a Jihlavy, která mají obě prá-
vo postupu do extraligy. Další zástupci Vy-
sočiny hrají nižší a žákovské soutěže. 

 text: Ondřej Rázl  foto: archiv Snipers Třebíč

Hledáme 10 největších problémů v kraji Vysočina

Vyplněný dotazník zašlete, prosím, do 10. 6. 2010 na adresu:  
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Žádáme obyvatele kraje Vysočina o zapo-
jení do ověřovací ankety, jejímž cílem je 
dát prostor našim občanům, aby se vy-
jádřili k tomu, co v našem kraji chybí, co 
by se mělo změnit, aby lidé na Vysočině 
byli spokojeni s místem, kde žijí a které je 
jejich domovem.

Výsledkem předchozí debaty odbor-
níků, veřejnosti a zástupců krajské sa-
mosprávy je skupina nejpalčivějších pro-
blémů našeho regionu. Z této skupiny 
můžete vybrat desítku těch nejcitlivějších, 
které budou předloženy vedení kraje Vy-
sočina.

Prosíme, označte dva problémy, 
jejichž řešení upřednostňujete.
  Nízká podpora kvalitního a zdravého 

života na venkově
  Neefektivita a zneužívání sociální zá-

chytné sítě
  Nízká vážnost a důležitost vzdělávání
  Stárnutí populace
  Sociální vyloučení (vysoká nezaměst-

nanost, závislosti - drogy, alkohol, za-
dluženost, riziková mládež)

  Přetěžování silniční sítě nákladní dopravou
  Nedostatečná podpora primární pre-

vence v oblasti zdraví (nízká odpověd-
nost občanů za své zdraví, nemoci, 
úrazy, zdravý životní styl)

  Chybějící integrovaný systém nakládá-
ní s odpady (předcházení vzniku odpa-
dů, omezování jejich množství, recyk-
lace využitelných složek, spalování 
směsných odpadů s využitím energie, 
logistika svozu ap.)

  Nedostatek zdravotnických pracov-
níků včetně jejich motivace k výkonu 
povolání

  Nedostatek finančních prostředků 
na obnovu a zachování kulturních pa-
mátek, tradic, aktivit sdružení a dob-
rovolníků

  Nedostatečné vnímání obecné ochrany 
životního prostředí obyvateli kraje

  Špatná udržitelnost škol v malých 
obcích

  Zbytečně vysoká administrativní nároč-
nost ve veřejné správě

  Nedostatečná podpora soběstačnos-
ti ve výrobě zdravých a bezpečných 
potravin

  Absence atraktivních produktů v ces-
tovním ruchu

  Špatný stav a nedokonalost dopravní 
infrastruktury

  Chybí stabilita systému pro dlouhodo-
bé plánování

  Chybí objízdná trasa D1 od Středočes-
kého kraje k Jihlavě

Martinc Štancl, FC Vysočina Jihlava

Petr Lacek zápasy svých svěřenců prožívá

Duelům mladých florbalistů nechyběly osobní souboje

Trenér Petr Lacek při tréninku mladých borců taekwonda

Internetová anketa
Hned tři medailisty z ME 
má oddíl kung-fu ze Svět-
lé n. S. Získali je na mis-
trovství Evropy v Polsku, 
ve městě Bieruň a šlo 
o jednu zlatou a hned dvě 
stříbrné medaile ve vý-
chodním stylu Kung-Fu.

Styl patří do čínského 
Wu-Shu a nese název Chan 
Shaolin Si & Dju Su Kung 
Fu. Kořeny tohoto zápasu 

sahají nejen do Číny, ale 
i do Indie a Mongolska, 
tento styl používá i prvky 
jiu-jitsu, karate nebo juda. 
Na prvním místě se umístila 
skoro 13letá Bára Sádílková, 
na druhém místě Zuzana 
Rajdlová (14) a Jan Kadlec 
(15). Tito členové bodova-
li již v minulých turnajích, 
tohoto dalšího nemalého 
úspěchu dosáhli v kategorii 

semi-contactu, tj. zápasu 
podle pravidel IBF. Vybojo-
vat medaile nebylo snadné, 
a pro některé to nezname-
ná jen umístění, ale i velký 
zážitek, zkušenosti a samo-
zřejmě pro všechny několik 
měsíců dřiny v tělocvičně. 
Více informací a fotogra-
fie naleznete na stránkách 
www.dragonstyle.cz. 

Vladimír Honkyš

Pozlacení Draci ze Světlé nad Sázavou
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