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Úvodní slovo

Petr Krčál (ČSSD)

Pět „nových“
místních specialit

Přijímačky
nepodceňme

Olympiáda dětí
skončila

Označení regionální produkt
získaly pivo, sýry i sladkosti

Přechod ze ZŠ na střední – možná
nejdůležitější krok v životě

Ať žije ta příští! Budeme zase
u toho, uspěli jsme, umíme!

radní Kraje Vysočina
pro oblast sociálních
věcí

Mnohé věci kolem nás se mění.
Některé změny zaznamenáváme takřka v přímém přenosu,
jiné si uvědomujeme s odstupem. Zatímco o změnách se hovoří často a nahlas, věci, které zůstávají neměnné, snadno
opomíjíme. Přitom je třeba tyto
věci zmiňovat a vážit si jich. Či
si alespoň vážit jejich stálosti.
Takovému atributu se v Kraji Vysočina stále těší pomoc,
které se lidem v našem regionu
dostává. Prosba o pomoc není
voláním ke hluchým, je vždy
vyslyšeno.
Pomoci dokážou sociální služby, které na Vysočině fungují
a které kraj finančně podporuje.
Pomoc tu má ale i jiné podoby,
v čemž také spočívá její kouzlo.
Jednou z jejích podob je proces
transformace sociálních služeb
pro lidi s postižením. Těmto lidem dáváme možnost poznat
život z jiného pohledu, nejen
tedy za zdmi ústavu. V malých
domácnostech žijí stejně jako
my. Nakupuji, vaří, uklízejí, odpočívají, sní. Význam slova pomoc se nám daří naplňovat ještě i jinak. Stavíme se za rodiny
s dětmi a seniory na Vysočině.
Jsme si vědomi nenahraditelnosti, a tím pádem důležitosti
funkční rodiny, zároveň neopomíjíme přínos starší generace
pro společnost.
Pokračujeme tak v programech na podporu obou skupin,
čímž se jim snažíme pomáhat.
Pomoc to přitom bývá radostná. Příkladem jsou karnevalová zastavení, která se opět
po roce uskuteční v každém
z okresů našeho kraje. Přijďte
mezi nás a přesvědčte se, že pomáhat má smysl a že pomoc má
více podob.

Lucie Pátková

foto: archiv MOÚ Brno

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek gratuluje k druhému místu v soutěži Andree Mašínové z Fakultní nemocnice
Plzeň. Uspěl jejich projekt Prevence vzniku nežádoucích událostí v oblasti používání zdravotnické techniky.

Předběžné výsledky hospodaření Kraje Vysočina za rok
2013 vykazují disponibilní zůstatek základního běžného
účtu ve výši více než 570 milionů korun.
Milan Pilař

O jeho rozdělení rozhodli zastupitelé na únorovém jednání. „Počítáme s navýšením investičních
výdajů v dopravě o sto milionů
korun, s navýšením příspěvku
do Fondu Vysočina pro rok 2014
o dalších 44,1 milionu korun, takže pro 22 grantových programů
letos máme připraveno 53,5 milionu korun. Plánujeme také finanční krytí majetkových investičních akcí nedokončených v roce
2013 ve výši 141,8 milionu korun.
Tady bude zásadní položkou rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice

Pelhřimov, přístavba pavilonu
Domova důchodců Proseč u Pošné nebo projekt výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS)
v Habrech. Investiční dotace půjde také na nákup sedmi nových
sanitních vozidel pro ZZS Kraje
Vysočina,“ uvedl Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast financí.
Nerozdělený disponibilní zůstatek na účtech Kraje Vysočina skončí ve Fondu strategických rezerv,
který je využíván především pro
předfinancování projektů podpořených z Evropské unie. Dalších
sto milionů korun kraj zhodnocuje
na termínovaném vkladovém účtu.

Foto: Luboš Pavlíček

Mediální partneři:

V dnes už tradičním klání
se letos utkalo třináct projektů. Na soutěž jako obvykle bezprostředně navázala konference Dny bezpečí, prezentující
nejvýše ohodnocené projekty.

Oba počiny si kladou za cíl upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb
a předat informace týkající se
bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Přebytek z loňského roku zastupitelé
směřují na dopravu a do zdravotnictví
Fénix content marketing první ročník

Kateřina Borovanská

ročníku a vyzývám je k návrhům,
nápadům či připomínkám, kterými bychom akci dále obohatili a rozvinuli. Je čas na to jít
dál,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří
Běhounek.

Ani neslyšící pacienti přicházející do Masarykova onkologického ústavu
v Brně nemají díky tamnímu projektu HALÓ problém s komunikací.

Porota soutěže
Fénix content marketing
2013 uděluje umístění
v kategorii Noviny státní
správy, veřejného
a neziskového sektoru

13. února 2014

aplikovaný v Ústřední vojenské
nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha. Ceny zástupcům
úspěšných zdravotnických zařízení předali v jihlavském Horáckém divadle hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)
a ministr zdravotnictví v demisi
Martin Holcát.
„Bezpečná nemocnice vznikla
jako reakce na určitý vývoj a druh
událostí ve zdravotnických zařízeních našeho kraje. Podle mého
soudu splnila účel a zájem svědčí o její potřebnosti. Děkuji všem
účastníkům nejen posledního

foto: archiv Kraje Vysočina

Tentokrát bylo zastřešujícím tématem Bezpečí v péči o oslabeného pacienta. Specializované pracoviště v Brně si vítězství
v ošetřovatelsko-medicínské oblasti vysloužilo Projektem HALÓ,
který je zaměřený na neslyšící pacienty a klienty se specifickými
problémy komunikace.
Technicko-provozní sekci kraloval projekt s názvem Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče

V jedné z kategorií 2
soutěže Fénix con- Shortlist
tent marketing
– Noviny státní
správy, veřejného
a neziskového
sektoru – získal
druhé místo náš
měsíčník. V soutěži byly hodnoceny práce v celkem
15 kategoriích, v pěti dílčích
porotách usedlo celkem 25 porotců,
bodovaly se jednotlivé parametry
přihlášených projektů pomocí unikátní metodiky. Umístění na druhém
místě je úspěchem všech, kteří se
na tvorbě periodika Kraj Vysočina
podílejí, od autorů a respondentů
z krajského úřadu a zastupitelstva,
přes redakci a vydavatelskou firmu
R MEDIA až po redakční radu jmenovanou vedením Kraje Vysočina.

red
Partneři:
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Masarykovu onkologickému ústavu v Brně patří
absolutní prvenství v celostátní odborné soutěži
Bezpečná nemocnice. Tu už pošesté vyhlásil spolu
s partnery Kraj Vysočina.

NOVINY KRAJ
VYSOČINA ZÍSKALY
STŘÍBRNÉHO FÉNIXE

za publikaci
Kraj Vysočina
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Porotě Bezpečné nemocnice se nejvíc
líbil brněnský Projekt HALÓ

Pomoc
na prvním místě

Krajskému úřadu Kraje Vysočina
ve spolupráci s R MEDIA

2

Přebytek loňského rozpočtu rozdělili zastupitelé Kraje Vysočina do Fondu
Vysočina, na dopravu, zdravotnictví a do Fondu strategických rezerv.

„Rok 2013 byl pro nás malé
dobrodružství, očekávali jsme
složitý průběh především vzhledem k dalšímu snížení procentního podílu u našich sdílených
daní. Každou tranši daňových
příjmů jsme očekávali s napětím. Postupně jsme se ale vyrovnávali se změnou příjmů
a poslední prosincová tranše
nás ujistila o tom, že jsme nejen připravili dobře rozpočet,
ale také hospodařili se slušným
přebytkem. Daňové příjmy jsou
o více než 285 milionů vyšší, než
jsme rozpočtovali. Přebytkové hospodaření na sebe vázalo
velmi dobrou dluhovou službu:
0,53 % (ke 30. 11. 2013). Navíc
jsme dokázali výrazně zpřístupnit hospodaření kraje lidem,
kteří ho mohou sledovat prakticky on-line,“ uzavřel Vladimír
Novotný.

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Ondřej Rázl
www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

ZLATÁ JEŘABINA MÁ DESET
LET, VEŘEJNOST ZASLALA
PŘES TISÍC NOMINACÍ

Více než tisícovka nominačních archů s návrhy zajímavých kulturních
aktivit a počinů z celého kraje se
sešla organizátorům ankety Zlatá
jeřabina. V následujících dnech
budou roztříděny a ještě v únoru
se sejde odborná pracovní skupina,
která sestaví, stejně jako v minulých
letech, žebříček dvou seznamů
po třicítce konkrétních položek
v kategoriích Kulturní aktivita
a Péče o kulturní dědictví.
Hlasování ve veřejné anketě bude
možné od 10. března do 16. dubna
2014 na webových stránkách kraje.
Čtenáři novin Kraj Vysočina budou
moci pro podporu svých favoritů
využít i hlasovacího formuláře, který
bude uveřejněn v dalším vydání našeho periodika. Slavnostní vyhlášení
výsledků jubilejního desátého ročníku soutěže je naplánováno na květen 2014.
Jitka Svatošová

VYBERTE SKUTEK
ROKU 2013
Kraj Vysočina hledá popáté nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců
a projekty právnických osob, které
pomohly při rozvoji regionu. Pro
skutky fyzických osob v oblastech
sociálně-zdravotní, kultura a umění,
životní prostředí, volný čas dětí
a mládeže, poradenství, vzdělávání
a osvěta můžete hlasovat od 1. března do 15. dubna prostřednictvím
stránek na www.kr-vysocina.cz/
skutekroku či písemně pomocí
hlasovacího lístku.
K dispozici bude na webu nebo
na vyžádání na Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. O projektech právnických osob
bude rozhodovat odborná porota.
„Ochota a angažovanost není
samozřejmostí, každá nominovaná
aktivita je odrazem toho, jací lidé
na Vysočině žijí,“ dodává Martin
Hyský (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování. Ondřej Rázl

Želivské klášterní pivo, žirovnické sýry, přírodní kravské a ovčí
mléčné produkty ze Zašovic, sladovky z Dalešic a židovské
cukroví. To jsou výrobky, které bude v příštích dvou letech
nově zdobit značka Vysočina regionální produkt.
Lucie Pátková

1. Opatství Želiv, s. r. o.:
Želivské klášterní pivo
2. Pavel Nechyba, spol. s r. o.:
Žirovnický sýr – přírodní
měkký sýr balkánského typu
a nakládaný sýr s paprikou
3. Dalešické cukrářství s. r. o.:
Sladovky
4. Vrátka o. s.:
Židovské cukroví
5. Chaloupky, zemědělské
družstvo:
Kravské a ovčí mléčné
produkty

Manažerka Klášterního pivovaru Želiv Lenka Vacková s jedním z oceněných piv, kterým se stal Salesius světlý speciál 15°, přebírá z rukou
náměstka hejtmana Vladimíra Novotného certifikát opravňující k užívání
značky Vysočina regionální produkt ®.

NA VYSOČINĚ BY MOHL RYCHLOVLAK ZASTAVIT ČTYŘIKRÁT
Ministerstvo dopravy České republiky připravuje projekt výstavby vysokorychlostní trati (VRT), která
by měla asi za 20 až 25 let propojit
a zkompletovat tzv. Evropskou síť
vysokorychlostní železnice. Její vedení z Prahy do Brna protne Vysočinu. Připomínky k trase koridoru
VRT jsou ministerští úředníci připraveni zapracovat a promítnout
do nutných úprav a připravit také
případné návrhy na změny územních plánů dotčených obcí.
Podle předpokladu projektantů by měly vlaky jet rychlostí až
350 kilometrů v hodině. Pro různé
rychlostní typy vlaků jsou navrženy zastávky v Jihlavě, ve Velkém
Meziříčí, ve Velké Bíteši a u Velkého Rybníka mezi Pelhřimovem
a Humpolcem. Tato zastávka ponese název Vysočina.

„Trať by měla být příležitostí pro
mladé lidi a ty, kteří chtějí do světa. Vysočině se přiblíží Vídeň,

Berlín a Drážďany a také cestování do dvou největších měst republiky bude rychlejší. Do Prahy je

Trasa vysokorychlostní tratě přes Vysočinu. Modře je vyznačena původní
trasa zanesená v Zásadách územního rozvoje kraje, červeně a fialově nově
prověřované trasy s možnými alternativami.

navrhovaný dojezdový čas 40 minut, do Brna 35 minut,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina
pro dopravu Libor Joukl.
Nyní aktuální návrh má i své
odpůrce převážně z lokalit, kterými zvažovaná trasa prochází. Kraj
Vysočina chce, aby obce měly pro
projednávání všech případných
změn dostatek času. Náměstek
Joukl je za všechny připomínky občanů i obcí rád. Ministerstvo, které
je nositelem projektu, musí vědět
a mít zpětnou vazbu od regionu,
musí znát nedokonalosti, které by
mohly mít vliv na obecní zástavbu.
„Jsem přesvědčen, že se na Vysočině podařilo vyvolat veřejnou diskusi včas. Je ale na nás, abychom pro
Vysočinu získali maximum užitku
s minimálními ztrátami,“ poznamenal Joukl.
Lucie Pátková

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 4. 2. 2014
VYHLÁSILO JEDENÁCT NOVÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V RÁMCI FONDU VYSOČINY.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření,
uzávěrka podávání žádostí a kontakty
na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci
budou programy realizovány:
Informační a komunikační technologie 2014
– 2 300 000 Kč – program na podporu rozvoje
ICT v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 18. 04. 2014
Infrastruktura ICT 2014 – 3 000 000 Kč –
program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
(odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková,
tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 02. 05. 2014

Bezpečná silnice 2014 – 3 500 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení
rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji
Vysočina (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Handa, tel.: 564 602 189,
handa.r@kr-vysocina.cz; Ing. Radek Žižka,
tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 04. 2014

Podpora budování dětských dopravních hřišť
2014 – 1 000 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení
rizika úrazu dětí v silničním provozu (odbor
dopravy a silničního hospodářství, Ing. Martin
Petr, tel.: 564 602 412, petr.m@kr-vysocina.cz;
Ing. arch. Marie Kotenová, tel.: 564 602 245,
kotenova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 03. 2014

Miroslav
Houška

Proč být hrdý
jenom na sportovce?

Nově certifikované
výrobky Vysočina
regionální produkt:

Certifikát garantuje jejich kvalitu, místní původ a také jedinečný vztah k regionu. V současné
době je na Vysočině sedm
desítek producentů,
kteří
hrdě
používají tuto
značku.
„Zájem o regionální značku je stálý, což nás těší.
Navíc se rychle rozrůstá síť prodejen s regionálními produkty,“
prohlásil radní Kraje Vysočina
pro oblast regionálního rozvoje
Martin Hyský (ČSSD).

K věci

zastupitel KDU-ČSL

foto: archiv Lenky Vackové

Nová grafika, přehlednější členění
obsahu nebo informací vážících se
ke konkrétním sociálním skupinám. To jsou nejviditelnější změny,
kterými prošel sociální portál Kraje
Vysočina.
„Naším cílem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé, přátelské a komunikativní prostředí se snadnou orientací,“ říká Petr Krčál (ČSSD), radní
Kraje Vysočina pro sociální oblast.
Cílem portálu je poskytnout občanům přesné a přehledné informace
o sociálních službách, seznámit je
s dávkami, příspěvky a další podporou, kterou poskytuje stát občanům
v nouzi. Případně jim nabídnout
radu nebo je odkázat na spolupracující organizace a jednotlivá zařízení sociální péče Kraje Vysočina.

Další pětice se připojila
k držitelům regionální značky

Zdroj: SŽDC ČR

SOCIÁLNÍ PORTÁL
V NOVÉM KABÁTĚ

www.kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz;
Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, krizek.m@
kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 03. 2014

Naše školka 2014 – 3 500 000 Kč – program
na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče (odbor regionálního rozvoje, Luděk
Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Jednorázové akce 2014 – 1 200 000 Kč –
program na podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (odbor školství,
mládeže a sportu, Mgr. Alena Mikulíková, tel.:
564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz;
Bc. Jana Albrechtová, tel.: 564 602 942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 16. 03. 2014

Uzávěrka: 14. 03. 2014

Památkově chráněná území 2014 –
1 600 000 Kč – program na podporu obnovy
nepamátkových objektů na území památkových
rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.:
564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 03. 2014

Sportoviště 2014 – 3 000 000 Kč – program
na podporu výstavby a údržby sportovních
a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ivo
Mach, tel.: 564 602 940, mach.i@kr-vysocina.
cz; Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, horky.p@
kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 14. 03. 2014

Čistá voda 2014 – 4 000 000 Kč – program
na podporu zpracování studií nebo projektových
dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před
povodněmi (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,
zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela,
tel. 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Sportujeme 2014 – 1 800 000 Kč – program
na podporu rozvoje dlouhodobých volnočasových
aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu (odbor
školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner,
tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@
kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 16. 03. 2014

Uzávěrka: 14. 03. 2014

Životní prostředí 2014 – 2 000 000 Kč –
program na podporu environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí
a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová,

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře
žádosti najdete na internetových stránkách
Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/
edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz

V průběhu letošní teplé zimy poněkolikáté soustřeďujeme svou
pozornost na sportovce. Novoměstská klání běžců či biatlonistů, soutěže Zimní olympiády
dětí a mládeže na Vysočině, stejně jako televizí zprostředkované úspěchy našich sportovců na
olympiádě v Soči v nás oprávněně budí pocit hrdosti a pýchy na
úspěchy. Vedou nás ale i k zamyšlení, proč pocit hrdosti nalézáme
nejčastěji v úspěších sportovců?
Většina z nás je zaměstnána v
jiných každodenních utkáních,
která přinášejí užitek. Konečný výsledek je dán dopředu jasnými pravidly a přesně měřitelnými cíli. Chutný pecen chleba
je potřeba upéct podle předem
stanoveného výrobního postupu,
s příslušnou dávkou fortelu pekaře. Žárovka nebude svítit bez odborně propojeného obvodu, který umí zapojit zručný elektrikář.
Kroniku nesestaví člověk, který
neumí psát a nemá rozlišovací
schopnosti a vlohy pro vytřídění
historických událostí.
Lze říci, že všechna odvětví a
činnosti v našem životě stojí na
menších či větších úspěších lidí
kolem nás. Ti mají za sebou kus
poctivé práce, na niž se podobně
jako sportovci dlouho připravovali. Trpělivě vykonávají své poslání a snášejí úděl, v němž si
zvolili svou soutěž. Pro nás ostatní vyvářejí každodenní prostor
hrdosti, který mnohdy nedokážeme ocenit.

NOVOMĚSTŠTÍ OČNÍ
LÉKAŘI BUDOU ORDINOVAT
I VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
Obyvatelé Velkého Meziříčí a okolí
potýkající se s očními problémy mohou zamířit za oftalmology z novoměstské nemocnice, kteří budou od
začátku března působit v oční ambulanci v budově bývalého zdravotního střediska Kablo v ulici U Tržiště
ve Velkém Meziříčí.
„Pro pacienty zajistíme oční péči
kvalifikovanými lékaři v návaznosti
na oční oddělení naší nemocnice,“
sdělila ředitelka Nemocnice Nové
Město na Moravě Věra Palečková.
Ambulance bude v provozu od pondělí do čtvrtka a její chod zajistí tři
střídající se lékaři: Jana Miková, Alice Vencálková a primář Karel Holub.

Lucie Pátková

NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
MOHOU V JIHLAVĚ PLAVAT
S PORODNÍ ASISTENTKOU
V březnu začne v Nemocnici Jihlava
kurz plavání pro těhotné, povede je
porodní asistentka jihlavské nemocnice a ženám například ukáže správné
dýchání a připraví je na porod.
„Těhotné ženy některé cviky nemůžou dělat, protože jsou pro ně náročné. Ve vodě je to ale jiné, nadlehčuje
je, a tak je pro nastávající maminky
plavání ve vodě vhodné,“ vysvětlila
vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Alena Valová.
První lekce je v pondělí 10. března
od 19.00 do 20.00 v bazénu Základní
školy Demlova, další se konají vždy po
dvou týdnech, každé liché pondělí, až
do konce června. Jedna hodina stojí
140 korun a není nutné se objednávat
ani chodit na všechny lekce. K dispozici je vířivka a budoucí maminky by
si s sebou měly vzít koupací čepici. Po
prázdninové pauze bude kurz pokračovat.
Lucie Pátková
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JAK NA ZÁPISOVÉ
LÍSTKY?

Přijímací zkoušky jsou na dohled

Pokud zjistíte, že jste přijímací
zkoušky v prvním kole zvládli,
a jste rozhodnutí vybranou školu
studovat, je potřeba to potvrdit
odevzdáním zápisového lístku.
Získáte ho do 15. března na své
základní škole a pouze 10 dnů
od zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů máte na to, abyste ho
odevzdali řediteli vaší budoucí
střední školy. Zápisový lístek se
nemusí odevzdávat u nástavbového a zkráceného studia a také ho
nepotřebují žáci jiného než denního
studia. Pokud se dostanete na obě
zvolené školy, je nutné zvážit, kam
se lístkem přihlásíte, protože využít
ho můžete pouze jednou.
Co dělat v případě ztráty nebo
zničení zápisového lístku? V takové
situaci je třeba se obrátit s žádostí
o vydání náhradního zápisového
lístku tam, kde byl původní zápisový lístek vydán, tzn. na základní
školu nebo na krajský úřad u uchazečů, kteří už nejsou žáky ZŠ.
Informace nejen k zápisovým
lístkům, ale k celému přijímacímu řízení na střední školy obdržíte na tel. číslech 564 602 964
a 564 602 944.

Žáci devátých tříd mají
v tomto období nejvyšší
čas se rozhodnout, na jaké
střední škole nebo učilišti
budou ve svém studiu
pokračovat. Na Vysočině
je více než šedesátka
středních škol a do jejich
prvních ročníků se chystají
letos zhruba čtyři tisíce
studentů. Pokud se
někomu přijímací
zkoušky nevydaří,
nemusí se bát. Obory
na Vysočině mají dvakrát
vyšší kapacitu, než je
budoucích středoškoláků.

NAPODRUHÉ –
TO NENÍ
NEŠTĚSTÍ!

K věci
Jana Fialová
(ČSSD)
radní Kraje Vysočina
pro oblast školství,
mládeže a sportu

Výběr střední školy

64

Foro: Luboš Pavlíček

Počet
středních škol
a VOŠ na
Vysočině.
Oblíbenost studia technických oborů na Vysočině roste i díky stipendijní podpoře
Kraje Vysočina a velkých zaměstnavatelů.

získat až 700 Kč měsíčně jako motivaci, za prospěch pak jednorázovou částku tisíc korun za pololetí. K oborům, které Kraj Vysočina
podporuje, přibylo nově i vyučení
na farmáře. V minulém roce se některé střední školy na Vysočině slučovaly do takzvaných technických
center a center obchodu a služeb.
S novým školním rokem tak mají

„Kraj Vysočina v souladu se
schválenými pravidly pro přijímací řízení doporučil už v minulosti ředitelům krajských
středních škol pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou a denního nástavbového
studia konání přijímací zkoušky a v rámci kritérií přijímacího řízení pak nastavit její váhu
minimálně ve výši 50 %,“ informuje Kamil Ubr z krajského odboru školství, mládeže a sportu.
Naopak přijetí bez přijímacích
zkoušek, resp. přijetí podle výsledků studia na základní škole
se očekává u učebních oborů.
V posledních letech získává studium na středních školách stále
větší podporu v podobě stipendií,
a to buď motivačních, nebo prospěchových. Student tak může

budoucí studenti na výběr méně
škol, nabídka jednotlivých oborů je
ale stále stejně široká jako v předchozích letech.
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci podávají v prvním
kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Ty mohou být na dvě
střední školy nebo na dva různé
obory jedné školy. Po ukončení

přijímacího řízení musí ředitel
školy do 3 pracovních dnů oznámit jeho výsledky. Do 10 dnů
od zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů pak žáci devátých tříd
odevzdají na střední škole, kam
byli přijati ke vzdělávání, zápisový lístek.
Více na www.kr-vysocina.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ
Jednotlivé termíny

Studenti denní formy

Studenti ostatních
forem studia

do 15. března

do 20. března

Podání přihlášky řediteli SŠ
Termín obdržení zápisového lístku v ZŠ

do 15. března

Zveřejnění rozhodnutí o konání přijím. zkoušek, termínu
těchto zkoušek a kritérií přijímacího řízení

do 31. ledna

Termíny přijímacích zkoušek

od 22. do 30. dubna

Každý rok se na přelomu zimy
a jara opakuje stejná situace – žáci
posledních ročníků základních škol
a jejich rodiče si lámou hlavu, co
dál, resp. jakou střední školu pro
další studium vybrat?
Už při volbě školy je třeba zohlednit i problematiku následné
zaměstnanosti, tzn. postupovat
při volbě povolání tak, aby šance uplatnění na trhu práce byly co
nejlepší.
Mladí lidé často nemají jasné
představy o své budoucnosti, a proto sehrávají důležitou roli v této
době rodiče. Ti by měli poradit, nikoli diktovat. Nabídka studijních
oborů na Vysočině je široká a zohledňuje potřeby regionálních zaměstnavatelů, kteří v mnoha případech garantují jistotu budoucího
zaměstnání.
Nenechte nic na náhodě, podívejte se do školy, poznejte na vlastní
kůži studijní prostředí, popovídejte
si s učiteli, prohlédněte si učebny,
informujte se na vztahy s firmami,
které v oboru nabízejí práci, zeptejte se na reference kamarádů a také
nezapomeňte na to, co vás baví.
Přeji vám šťastnou ruku při výběru
té správné střední školy.

Anketa

Roman
Křivánek
(ODS)

PŘEHLED VŠECH ŠKOL
NAJDETE NA KRAJSKÝCH
STRÁNKÁCH
Pokud ještě nejste rozhodnutí,
jaký obor nebo střední školu pro
sebe nebo své dítě zvolit, pomůže vám krajský webový portál.
Na stránkách kr-vysocina.cz v části
Krajského úřadu po pravé straně
v sekci Doporučujeme najdete
odkaz na Přehled středních škol.
V něm najdete střední školy i vyšší
odborné školy všech zřizovatelů
na Vysočině. Vyhledávat můžete
po okresech, typech škol nebo
i podle jména. U každé instituce
je uvedený seznam nabízených
oborů a počty žáků v jednotlivých
ročnících. Podrobné informace
pak najdete přímo na webových
stránkách škol.

NOVINKA: PERSPEKTIVNÍ OBOR ZAMĚŘENÝ NA ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ
Dvě střední školy na Vysočině nabízejí od školního roku
20014/2015 možnost studia nového vzdělávacího programu mechanik seřizovač se zaměřením
na zpracování plastů a nástrojař
pro technologie zpracování plastů.
S perspektivním učebním oborem
zaručujícím v budoucnu každý
rok desítkám absolventů stabilní
a dobře hodnocenou práci přichází Střední průmyslová škola Třebíč
a Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava.
Samostatný studijní obor seřizování strojů používaných při výrobě plastových výrobků v České
republice zatím neexistuje, připravených specialistů je na trhu
práce velký nedostatek a firmy
o ně mají stále zájem. Na přípravě

informuje krajská radní pro oblast
školství Jana Fialová (ČSSD). Důležitý je fakt, že část praktické odborné výuky bude probíhat přímo
ve firmách, tak aby jejich budoucí
zaměstnanci přicházeli co nejčastěji do kontaktu s reálnou podobou
budoucí práce.
Foto: archiv Kraj Vysočina

Stres a nervozita někdy udělají
své a je možné, že se v prvním
kole na svou vysněnou střední
školu vy nebo vaše dítě nedostane. Pak je dobré se podívat, jaké
školy mají ještě volnou kapacitu,
kolik uchazečů budou přibírat
ve druhém (a případně dalším)
kole a kdy proběhnou přijímací
zkoušky. S tím pomohou informace na Školském portálu na webu
Kraje Vysočina. Zde budou
postupně na základě informací
ze středních škol od konce dubna
zveřejňovány souhrnné aktualizované informace o volných místech
na středních školách všech zřizovatelů v Kraji Vysočina.

foto a audio na www.iKrajvysocina.cz

plánů výuky a praxe se podílely přímo společnosti Automotive
Lighting, s. r. o., SWOBODA CZ,
s. r. o., Fraenkische CZ, s. r. o.,
Mann+Hummel CZ, s. r. o.

„V současné době máme téměř
hotové učební plány a rádi bychom je od září nabídli do výuky
dnešních třetích a čtvrtých ročníků učebních oborů s maturitou,“

Hanka a Pavla letos dokončí studium na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Pelhřimově.
Už jako malé si místo panenek hrály s autíčky nebo zatloukaly hřebíčky do nových skříní. Ani jednu z nich
do chlapeckého studijního oboru nepřivedla náhoda, naopak obě se drží rodinné tradice a vzor mají ve svých otcích.

Foto: archiv Kraje Vysočina

Tolik
studentů pobírá motivační stipendium Kraje
Vysočina.

Ondřej Rázl

OBORY AUTOMECHANIK A TRUHLÁŘ SLUŠÍ I DÍVKÁM

Stránku připravila: Monika
Fiedlerová
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Novinka: Dvě nové
studijní specializace
 seřizovač strojů pro zpracování
plastů
 nástrojař pro technologie zpracování plastů
Více informací o studiu nových oborových zaměření, uplatnění v praxi a podmínkách přijetí
ke studiu je k dispozici na www.
spst.cz nebo www.sstji.cz.

Pavla Dudáková (vlevo) a Hanka Vlková, studentky Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště
v Pelhřimově, studují „čistě“ chlapské obory.

„Když moji rodiče našli někde doma
rozebrané autíčko, hned bylo jasné,
kdo si s ním pohrál,“ říká Pavla Dudáková, studentka čtvrtého ročníku
oboru strojírenství a dopravní prostředky. První skutečné auto opravila
ve 12 letech a jejím snem je mít jednou
společnou rodinnou firmu a prorazit
v ryze mužském světě.
Dřevo, resp. obor operátor dřevařské a nábytkářské výroby čtvrtým rokem studuje Hanka Vlková. „Mezi
kluky si udržíte své místo, jen když jim
ukážete, že zvládnete totéž co oni,“ ví
své Hana, která si pochvaluje moderní
vybavení školy a také možnost bez větších problémů přejít z oboru na obor,
protože nabídka studia v rámci školy
je pestrá a představy o budoucnosti se
mohou měnit. Pavla i Hanka jsou ozdobami chlapeckých part a v montérkách
jim to opravdu sluší. Jitka Svatošová

Obecně se nabízí, že větší možnosti
uplatnit se na trhu práce budou mít
ti, kteří budou studovat cizí jazyky,
osobně bych preferoval angličtinu
a němčinu. Také technické obory
vzhledem k významným a prosperujícím firmám v našem regionu
či informační technologie. Těm, co
nejsou vyloženě studijní typy, bych
doporučil, ať se nebojí jít na řemeslo, protože šikovného a spolehlivého řemeslníka každý z nás
potřebuje.

Roman Fabeš
(Pro Vysočinu)

Těžko někomu radit. Je to vždy rozhodování žáka a měli by ho ovlivnit
i rodiče a učitelé. A vyjít z reálných
schopností žáka, studijních výsledků a využitelnosti typu vzdělání.
Zkrátka posoudit, na co kdo má
a vyvarovat se přehnaných ambicí
z obou stran. A jedna rada – krásné
propagační materiály, špičkové vybavení a umístění ve velkém městě
ještě nejsou automaticky znakem
dobré školy. Zeptejte se studentů,
známých a zjistěte si „atmosféru
a ducha“ dané školy. To je mnohdy
důležitější než materiální vybavení.
V té škole strávíte čtyři roky a nasměruje vás do dalšího života.

Ladislav Brož
(KSČM)

Hlavně je potřeba studium brát jako
přípravu na život. Tedy neupínat se
ke snům a nereálným představám,
ale vybrat si to, co mě bude živit.
I když to tak nemusí být vždy, ale
měnit povolání, na které jsem se
připravoval, za jiný obor, to je tak
trochu škoda. Myslím, že dnes,
ale i do budoucna bude poptávka
po šikovných řemeslnících a spokojenost člověku dá potřeba oboru
pro lidi spíš než titul, který sám nic
nevytvoří.
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Historici a odbojáři chtějí zachránit
dokumenty z velkých válek

DOMÁCÍ HOUSTIČKY
Domácí pečivo může být zajímavou změnou a pochutnáte si
na něm nejen u snídaně. Na domácí houstičky budeme
potřebovat 250 mililitrů
mléka, 30 gramů másla,
175 gramů hrubé mouky,
200 gramů hladké
mouky, jeden a půl lžičky
soli, jednu lžíci cukru,
½ kostky droždí, vejce
a pro chuť kmín nebo
sušený česnek.
Ze všech ingrediencí zpracujeme těsto, které necháme
zhruba hodinu kynout. Potom
těsto propracujeme na pomoučeném vále, upleteme
z něj housky a naskládáme je
na plech s pečicím papírem.
Pod utěrkou necháme pečivo ještě přibližně 40 minut
kynout a až potom ho potřeme vejcem, posypeme podle

Dobová fotografie vojáků na Piavě, první zleva Ludvík Kotrba, řídící učitel z Oslavice u Velkého Meziříčí a autor známého projevu k desátému výročí vzniku ČSR.

Foto: archiv Zdeňka Lastovičky

S výzvou k záchraně osobních dokumentů z první a druhé světové
války se na veřejnost Vysočiny obracejí zástupci Státního okresního
archivu v Jihlavě a Českého svazu
bojovníků za svobodu v Jihlavě.
„Jedná se o dobrovolnou sbírku dvojrozměrných dokumentů,
např. dopisů, pohlednic, dobových fotografií, písemných dokumentů, jako jsou deníky, vzpomínky se vztahem k oběma světovým
válkám. Cílem je jejich uchovávání
pro prohlížení či odborné zpracování. Jde o dokumenty, které lidsky dokládají období válek a také
individuálně vzpomínají na ty, kteří v tom období žili, bojovali a umírali. Budeme vděční i za zapůjčené materiály ke skenování,“ uvedl
Zdeněk Laštovička z Českého svazu bojovníků za svobodu v Jihlavě.
Lidé, kteří chtějí dokumenty poskytnout, by se měli obrátit na Státní okresní archivy v Havlíčkově

Recept

Titulní strana
válečných
vzpomínek
z 1. sv. války.

Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči
a Žďáru nad Sázavou nebo na Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.,
v uvedených městech. Vyhodnocení akce se uskuteční ke Dni válečných veteránů 11. listopadu letošMilan Pilař
ního roku.

Členská
legitimace
Františka
Cejpa v Československé obci
legionářské.

chuti semínky, solí, kmínem
nebo mákem a pečeme v troubě
předehřáté na 180 ºC asi 15 až
20 minut. Hotové housky ihned
po upečení přendáme z plechu
na mřížku a necháme vychladnout. Dobrou chuť.

foto: Monika Fiedlerová

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte ve svém receptáři zajímavý
recept na regionální pokrm z Vysočiny, o který byste se chtěli podělit
s ostatními, zašlete nám jej na adresu redakce. Autora zveřejněného
receptu oceníme.

JEMNICKÝ BARCHAN
PRVNÍ NEHMOTNOU
PAMÁTKOU VYSOČINY

Milan Pilař

zve veřejnost na výstavu

SVĚTOVÝ DEN VODY

Video na iKrajvysocina.cz

Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ulice 57, Jihlava,
budova kongresového centra
10. března – 1. dubna 2014
Motto: „Voda a energie“. Součástí tematické výstavy
bude představení Jakostního modelu povodí řeky Jihlavy nad
vodním dílem Dalešice.

Rodinné pasy Kraje Vysočina
pořádají pro děti a jejich rodiče

KARNEVALY
PRO CELOU RODINU
2. 3. KD Želiv, okr. Pelhřimov
9. 3. KD Zbilidy, okr. Jihlava
23. 3. KD Pozďatín, okr. Třebíč
30. 3. KD Svratka, okr. Žďár n. S.
Začátek vždy od 14.00 hodin, vstup ZDARMA

Nosným tématem zelenomodrého stánku Vysočiny na veletrhu Regiontour
byly nové expozice Zámku Třebíč. Návštěvníci veletrhu nahlédli do chodeb
muzea, podívali se na vybrané exponáty a na vlastní oči viděli 3D skener
Muzea Vysočiny Pelhřimov. „Chtěli jsme veřejnosti prakticky předvést,
co obnáší digitalizace sbírek a jejich elektronické zpracování,“ podotkla
Marie Kružíková (ČSSD), krajská radní pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.

Osobnost regionu

Více informací na www.kr-vysocina.cz

Křížovka o ceny

FRANTIŠEK JECH –
PŘÍTEL OTOKARA BŘEZINY
Málokdo se znal s knížetem
básníků Otokarem Březinou tak
důvěrně jako František Jech.
Z velikého osobního přátelství
vznikly dnes už těžko dostupné
publikace, jako jsou Místo harmonie a smíření, Hvězdné nebe
Otokara Březiny nebo Země, v níž
odpočívá Otokar Březina. Profesor
František Jech se po básníkově
smrti v roce 1929 stal i jedním ze
zakládajících členů Společnosti
Otokara Březiny, která ve své
činnosti v Jaroměřicích nad
Rokytnou dosud pokračuje.
František Jech se narodil v Doňově u Kardašovy Řečice před
sto třiceti lety, 22. února 1884.
Po maturitě na gymnáziu v Jindřichově Hradci absolvoval Karlovu univerzitu a od školního roku
1912/1913 nastoupil jako profesor dějepisu na reálné gymnázium v Moravských Budějovicích.
V srpnu 1913 se oženil se
Zdeňkou Novotnou, s níž měl tři
děti. Nejstarší Dagmar se provdala za Františka Marka, pozdějšího
spisovatele, syn Jan žije v Jeseníku poté, co se vrátil z dlouholetého pobytu v Kanadě.
Jech je autorem rozsáhlého
díla, z něhož nejvýznamnější jsou
publikace Sborník vlastivědných
prací o politickém okrese moravskobudějovickém a Založení a zlatá doba Jemnice. Uspořádal také

Foto: Libor Blažek

Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky
obsahuje od konce loňského roku
první památku Vysočiny. Stal se jí Běh
o barchan, který je více než tři sta let
jádrem jemnické historické slavnosti
Barchan. „V současnosti je na seznamu pouze devět nemateriálních statků z celé republiky a v Kraji Vysočina
se jedná o první památku,“ uvedl Petr
Novotný, místostarosta Jemnice.
Původ Barchanu ve skutečné události – vyslání a odměnění poslů –
není dnes důležitý, traduje se výprava
Jana Lucemburského proti Fridrichu
z Lidnavy1312 nebo Matouši Čáku
Trenčanskému 1315. Historická slavnost Barchan, kterou pravidelně podporuje také Fond Vysočiny, se letos
uskuteční od 13. do 15. června.

soupis lidí, kteří se narodili, žili či
zemřeli v budějovickém okrese.
Jechovy základní studie vycházely
ve výročních zprávách budějovického gymnázia. Své práce publikoval po důkladném prostudování
archivních materiálů a literatury,
takže i dnešní badatelé z nich
mohou čerpat.

Historické statě Františka Jecha položily základ regionální historiografie Moravskobudějovicka. Město Moravské Budějovice se 7580 obyvateli leží v nadmořské výšce 465 metrů a první zmínka o něm pochází z roku 1231. Město tehdy patřilo pod Bítovský hrad, koncem 13. století patřící Lichtenburkům. Jedním
z řady majitelů města byl i rod Valdštějnů, jehož poslední člen Zdeněk Brtnický... viz tajenka... po bitvě na Bílé hoře.
Autor: Martin
Němeček

Symbol

Lavice (nářečně)

Pletený košíček
Jez na vodním
pro kynutí
toku
chleba

Škubání
v obličeji

POMOC:
Francouzský
AYNA, BURDE, Sibiřský veletok
Školní předmět
básník (Robert)
DESNOS.

Neshody

Jídelní lístek

Znamení
zvěrokruhu

Římskými
číslicemi 505
Starořecký
bajkář
Sražená
(na zem)
Ostrovan
Biograf
Český zlatník
a rytec (J.
Karel)

Nízké teploty

Býv. SPZ Karl.
Varů
Afro-americ.
lid.hudba

Časté psí jméno
Divoce, jalově
Čáry souměrnosti
Vymílání
(hornin)

Hlíst
Povídka Boženy
Němcové
Univerzita
Karlova
Lesník (zastarale)

Magisterský
titul v obchodní
administr.

MPZ vozidel
Libanonu

Odnášení

Chemická
značka osmia

Konec
tajenky

Druh madagaskarského
lemura

Pavel Kryštof Novák

Hornina
s výraznou
břidličnatostí

Nelibost
Bezbarvý nátěr

Vztek

Směnečná
ručitelka

František Jech patří k zakladatelům Krajinského muzea v Moravských Budějovicích, které čtyřicet let spravoval. Město po něm
pojmenovalo jednu z ulic, v muzeu je vystavena jeho busta, dílo
sochaře Josefa Kapinuse.
František Jech zemřel 20. července 1960 v Moravských Budějovicích. Je pochován na tamním
hřbitově pod náhrobkem s reliéfem Františka Bílka.

Pytlákovy
nástrahy

Podzemní část
domu
Kujné nerosty
Německy
„orel“
Anglicky
„muži“

Pánský slavnostní oblek
Temnota

Závodní dráha
pro motorová
vozidla

Mateřská škola
(zkr.)
Neboli (knižně)
Píseň pro 9
nástrojů
Zn. voltampéru

Začátek tajenky

Výtažek z léčivých bylin

Španělské
sídlo

Slonovina

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 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. Tajenka minulé křížovky z ledna 2014:
Vpád Mongolů na Moravu. Výherci: Veronika Kolouchová z Úvozu u Luk nad Jihlavou, Draha Kozáková z Daňkovic a Zdeněk Davídek z Pacova. Výhercům blahopřejeme!
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Únor 2014
Vysoká škola polytechnická Jihlava
pořádá v rámci projektu Výzkum, Vývoj,
Vysočina – Cesty k vědění VŠPJ
SPORTOVNÍ ZPRAVODAJST VÍ Z VYSOČINY

SPORTOVNÍ MAGAZÍN PRO CELOU VYSOČINU

Víš, jak to
funguje? aneb
Den výzkumu
a vývoje

www.vysocina-sport.cz
Všechny sporty z vašeho kraje

Střední odborná škola Jihlava

Škola

Obor: Sociální práce a sociální
pedagogika, titul DiS.

Ekonomicko-podnikatelská studia
Právní a mediální studia

Co uvidíte?

Stavebnice robotů a řídících modulů,
elektronický model plíce,
anatomické modely lidského těla,
resuscitační model,
ošetřovatelský model,
vizuální simulaci podnikových procesů.

Přijímací zkoušky nejsou zařazeny.
Přihlášky od 2. 1. do 16. 5. 2014
Poskytovaný nadstandard proti státním
VOŠ a VŠ za školné 13 000 Kč ročně:
• Výcvik praxe, konstrukce a realizace projektů, rozšiřující výuka počítačů a personalistiky.

Příprava na vysokou školu, pro praxi i pro život.
K státní maturitě v klidu a pohodě.
S nejmodernější technologií ve výuce.
Máme se studenty stejné cíle.

Den otevřených dveří každý všední den.
Navštivte nás !

570/02-V/14

535/02-V/14

Matky Boží 15, 586 01 Jihlava, denní i dálkové
studium (3 roky)
tel.: 567 312 629 www.svoss.cz,
e-mail: info@svoss.cz

aví!

áb
, kter

od 12 do 18 hodin

projekt Výzkum, Vývoj, Vysočina – Cesty
k vědění VŠPJ, reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0029

Soukromá VOŠ sociální,
o.p.s. Jihlava

MANAŽERSKÁ
AKADEMIE

sobota 15. 3. 2014

Vysoká škola polytechnická Jihlava,
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz

558/02-V/14

Pro návštěvníky je
připraveno slosování
o jednodenní zájezd
pořádaný cestovní
kanceláří VŠPJ.

484/02-V/14

co zajímavého,
Děje se u vás ně
spor t.cz
ravy@vysocinanapište nám: zp

www.mg-akademie.cz
www.facebook.com/manazerka
567 306 128, 721 974 099

Absolvent je připraven pro práci v oboru
bez zaškolení.
• Možnost pokračování na VŠ
zkráceným studiem.
Odpoledne otevřených dveří
je 20. března 2014

568/02-V/14

CITY PARK Jihlava

LUPRÁCI
N ABÍZÍME SPO
A SPOR TOVNÍM
VŠEM KLUBŮM
SOČINY
ODDÍLŮM Z VY

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Vážení, darem jsem dostal vaše minerály. Měl jsem problémy s kolenem,
tlakem a srdeční arytmií. Po vybrání 1
dávky se cítím fit. Koleno nebolí, tlak se
zlepšil a arytmie jako zázrakem zmizela. Dcera mi objednala další plechovku
a budu minerály užívat i nadále. Děkuji
a zdravím.
Jan Janáč, Blížkovice
Minerály užíváme pravidelně více
jak 2 roky. Zlepšilo se mi vyprazdňování, močové cesty, štítná žláza je
v normě, léky již neberu, bolesti hlavy a kloubů se snížily, tlak se ustálil
a mám celkový pocit přílivu energie.
Manžel měl na temeni pleš o průměru
10 cm a léčí se na prostatu. Temeno
mu obrostlo vlasy a prostata se stabilizovala.
Marie Jiříčková, 78 let, Vysoké Mýto
Dobrý den, v červnu loňského roku
jsem začala brát vaše minerály,
protože mám artrózu v kolenou. Je
mi 61 let, a každé 3 měsíce jsem
dostávala do kolen kloubní výživu.
Po půl roce s vašimi minerály se

Nebo snad podvod?
můj stav natolik zlepšil, že již tomu
není třeba, i můj ortoped byl překvapen rentgenovým snímkem. Děkuji a objednávám další balení i pro
známé. Můžete můj příběh zveřejnit
jako poděkování.
Květa Kestová, Kout na Šumavě
Vážení, mám artrózu v kloubech, levý
kyčel a pravé koleno mám operováno, pravá kyčel se po vybrání jedné
plechovky spravila a nebolí. U lékaře
po prohlídce nemám žádný cukr, cholesterol, sedimentace a štítná žláza,
na které jsem měla cistu, je v pořádku,
záda také přestala bolet. Pro dobré
účinky se nechal přesvědčit i manžel
a syn.
Anna Volková, Lipník nad Bečvou
Dobrý den, o minerálech jsem slyšela
již před několika lety, ale stále jsem se
nemohla rozhodnout. Nyní, po 3 měsících užívání, zjišťuji, že mi přestaly padat vlasy a zhoustly. Zlepšila se moje
psychická odolnost (starám se totiž
o svou 88letou maminku s Alzheimerovou chorobou). Co mě
nejvíce potěšilo je, že
poslední léta jsem se
cítila stále unavená,
a nyní mám vice energie a chuti do života.
Mojí mamince pomohly minerály od bolestí
kloubů a mnohem lépe
se pohybuje. Jsem spokojená a děkuji.
Věra Habichová,
Řepice

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku –
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat.
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,
4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
• Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks,
6-11 ks = 656 Kč/1 ks, od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
• Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat.
Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).

* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712
720/02-V/14

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Asi před rokem jsem si u vás objednal
Schindeleho minerály, jelikož jsem byl
zvědavý, jak to funguje. A jsem velmi
mile překvapen, neboť jsem měl zdravotní potíže – cukrovku, bolesti zad
a kloubů a trpěl jsem častým pálením
žáhy. Od doby, co používám tyto minerály, se u mě hodně změnilo k lepšímu.
Proto si objednávám 6 plechovek vašich minerálů.
Květoslav Čechák, Přerov

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?

www.kamennezdravi.cz
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Světový formát a české chutě:

prostě SEXY kuchařka!

NOV

Ý

R
O
UD

L
E
B
E
R

T

1°

www.kr-vysocina.cz

á
v
o
n
vá
t
vá
No

!

ř

Nahlédněte pod soukromé pokličky českých TOP kuchařů. Na pultech knihkupectví
se objevila nová kvalitní kuchařská kniha „SEXY moderní česká kuchyně“.
Deset špičkových českých šéfkuchařů v čele s Radkem Davidem prozrazuje v nové kuchařské knize
„SEXY moderní česká kuchyně“ oblíbené pokrmy
z vlastních domovů. Jde však, jak už sám název na-
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povídá, o moderní, odlehčené české recepty, které
jsou opravdu SEXY. Kniha je rozdělena do deseti
kapitol, obsahuje více než sto fotografií, z nichž
doslova cítíte vůni a chuť předkládaných jídel.

www

cz

671/02-VI/14

Knihu je možné získat u dobrých knihkupců
nebo na www.respektstore.cz
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FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE
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PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
e-mail: zdar@pks.cz

www.pksokna.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 23 00 23

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová a dřevěná okna do konce dubna 2014
a vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 1.2. – 30.4.2014.

611/02-VI/14

Záruka kvality!
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

FILIP ŠUMAN
MÍSTOPŘEDSEDA ČESKÉHO
OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
Jak konkrétně hodnotíte
zimní olympiádu dětí
a mládeže, kterou
uspořádal Kraj Vysočina?
Olympiáda proběhla velice dobře.
I přes velmi složité klimatické
podmínky a nedostatek sněhu se
organizátorům povedlo připravit
opravdu kvalitní zimní sportoviště.
Ale nejen to, celá olympiáda udělala velký krok kupředu. Je naším
dlouhodobým cílem, aby se každé
hry zkvalitňovaly a aby se z olympiády dětí a mládeže stala nejlepší
a všemi uznávaná mládežnická
akce v České republice. Letošní rok
nám na této cestě velice pomohl.
V čem vidíte ty největší
kroky kupředu?
Velice se mi líbilo, jak byla
olympiáda graficky vyvedená.
Máme dlouhodobý cíl grafiku
olympiády sjednotit, aby byla
pro lidi zapamatovatelnější.
Na Vysočině se nám podařilo
posbírat velké množství inspirace.
Další věc je, že čím dál prestižněji berou akci samotné kraje.
Na čem je to nejvíc vidět?
V intenzivním boji o to, aby v rámci
celkového hodnocení byl jejich kraj
co nejvýš, ale také v tom, jak
se o celou akci intenzivně
zajímají nejvyšší představitelé jednotlivých krajů.
Bylo velmi dobré,
že olympiádu
zahajovali mimo
jiné ministr školství
nebo předseda Senátu
a že se na ni podívala
naprostá většina
hejtmanů jednotlivých
krajů.
jsv

Foto: Jan Kodet, Český rozhlas Region

VYSOČINA VYCHOVÁVÁ
SPORTOVNÍ NADĚJE

Ondřej Rázl

Pořadatelskou premiéru olympiády dětí a mládeže zvládla Vysočina na výbornou. Pět lednových dnů plných vrcholového juniorského sportu přineslo nejvíce
radosti Libereckému kraji, který
s obrovským náskokem a přehledem dosáhl na absolutní vítězství v hodnocení krajů. Vysočina
si od posledních her v roce 2012
hodně polepšila, z devátého místa se vyhoupla celkově na vynikající čtvrté místo mezi všemi kraji.
„Deset disciplín, z nich dvě zcela poprvé v programu dětské zimní olympiády, tři sta organizátorů
a pořadatelů, více než tisícovka
sportovců, 110 sad předaných
medailí, pět pořadatelských měst
a deset podob olympijského maskota Zajíce,“ vyjmenovává důležitá čísla olympiády Zbyněk Čech,
člen organizačního týmu Her
VI. zimní olympiády dětí a mládeže, Kraj Vysočina 2014. Prvenství
potřetí v řadě pořádaných zimních olympiád získal s obrovským
náskokem Liberecký kraj, druhým nejúspěšnějším krajem jsou
jižní Čechy, třetí místo patří Jihomoravskému kraji. Čtvrtá příčka

Eliška Teplá

Za výsledky Her VI. zimní olympiády
dětí a mládeže stojí v případě Vysočiny výrazné sportovní osobnosti.
Nejúspěšnějším zástupcem Kraje
Vysočina v počtu získaných medailí
je třináctiletá Barbora Machalová.
V rychlobruslení si z domácího
stadionu na žďárských Bouchalkách, za které hraje hokej, odvezla
tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Dominovala na tratích na 500 m,
na 3 kola a byla součástí zlaté
štafety. Stříbro pak získala v supersprintu. Rychlobruslení „sedlo“ také
Honzovi Trávníkovi, hrajícímu hokej
za HC Dukla Jihlava – stříbro si vyjel
na dráze 500 m, čtvrtý byl ve štafetě, šesté bodované místo obsadil
v supersprintu a na dráze 333 m.

Foto a video na
www.olympic.cz/odm2014

Olympijské zlato zdobí hokejový tým Kraje Vysočina.

patří Vysočině. „Je to týmový výsledek, který nás jako pořadatele
velice těší. Navíc jsme získali obrovskou sebedůvěru a osvědčili
se jako spolehliví a schopní pořadatelé. Není důvod, proč nezvažovat případné další pořadatelství dětské olympiády, ke kterému

bychom rádi přizvali i další města
regionu. Zájem je už nyní velký,“
prozradila předsedkyně organizačního výboru Her a krajská radní Jana Fialová (ČSSD).
Celkové výsledky, rozhovory
se sportovci, zástupci sponzorů nebo trenéry, rozbory závodů

a zákulisní „drby“ Her VI. zimní
olympiády dětí a mládeže na Vysočině jsou dostupné na www.
olympic.cz/odm2014.
Organizátoři všem fanouškům děkují
za podporu, ještě jednou adresují gratulace medailistům a těší se
brzy na viděnou na Vysočině.

Foto: archiv HC Dukla Jihlava

Na otázky redakce odpovídá

Vysočina obstála.
Olympiáda se líbila

Foto: David Poul

Foto: Jaroslav Loskot

Rozhovor

Jan Trávník

POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH HOKEJOVÉHO ZLATA
Nejsledovanějším sportem dětské olympiády 2014 byl lední hokej. Vysočinský tým chtěl
na domácích stadionech vybojovat zlato, nabídnout super podívanou a přilákat
do ochozů diváky. Cesta
za nejcennější olympijskou
medailí začala na Horáckém
zimním stadionu v Jihlavě
20. ledna 2014. Na zlato z hokeje si musela Vysočina počkat.

Finálový duel Vysočiny proti
silné Praze byl poslední tečkou
za sportovní částí Her VI. zimní
olympiády dětí a mládeže.
Statistika čtyřdenního zápasového maratonu je oslavou hokejových výsledků dvaadvaceti hráčů
Vysočiny. Všech osm odehraných
zápasů domácí družstvo vyhrálo.
Do sítě vysočinského brankáře
se vešlo pouhých 13 gólů, 38krát
byla úspěšná sestava Vysočiny.

DALŠÍ OLYMPIÁDU
PŘIPRAVÍ PLZEŇSKÝ KRAJ
Letní variantu dětské olympiády
bude na základě rozhodnutí
Českého olympijského výboru
pořádat Plzeňský kraj, a to od 14.
do 19. 6. 2015. Předání pořadatelské štafety je jedním z posledních
tradičních úkonů závěrečného
olympijského ceremoniálu.
Jakmile zhasne i olympijský oheň,
definitivně vše končí, resp. začíná
příprava na další ročníky.

Na buly bylo nejštědřejší úplně
první utkání Vysočiny s Pardubickým krajem (10:2) a poslední
finálový zápas Vysočiny s Prahou
(9:3). „Každý jede na olympiádu,
aby bojoval o zlato,“ komentoval
úspěch zlatých kluků z Vysočiny kapitán hokejových šampionů
a jeden z největších talentů turnaje Martin Nečas, aktuálně hrající za SKLH Žďár nad Sázavou.
HOŠI DĚKUJEM!

HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY
DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

Snowboardingová trať Šacberk
v Jihlavě sedla hned dvakrát
na stříbrnou medaili Honzovi Ambrožovi, žákovi 9. třídy Základní školy Sokolovská, Velké Meziříčí. Atmosféru a znalost domácího prostředí
medailově zúročila biatlonistka
z Nového Města na Moravě Eliška
Teplá. Na stříbrnou medaili si sáhla
v biatlonovém rychlostním závodě a bronzová se urodila v závodě
s hromadným startem. Sportovní
pozorovatelé si od Elišky slibují
velice zajímavou reprezentační budoucnost.
Jitka Svatošová

DĚKUJEME PARTNERŮM

KRAJ VYSOČINA / 19.–24. 1. 2014

Pořadatelská města

WWW.OLYMPIC.CZ/ODM2014
HLAVNÍ PARTNEŘI KRAJE
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Foto: Jaroslav Loskot

foto: Ondřej Rázl a archiv ZODM

Fotoreportáž ze zimní olympiády

Olympiáda není jen o vítězství. Pomocná ruka není
k zahození.

Foto: David Poul

Zahájení Her VI. zimní olympiády a vlajkonoš Vysočiny Jiří Holík, hokejista a trenér,
rekordman v počtu odehraných zápasů za hokejovou reprezentaci, držitel dvou stříbrných a dvou bronzových olympijských medailí, trojnásobný mistr světa. Roku 1999 byl
uveden do Síně slávy IIHF. Jiří Holík je PAN sportovec.

Rychlobruslařské zlato ze štafety na 16 kol vybojovalo družstvo Vysočiny ve složení Natálie Lukášková,
Barbora Machalová, Monika Straková a Petra Hynková.

Krasobruslení má své kouzlo.

Stříbrná Eliška Teplá. Vyšel rychlostní biatlonový závod. Další medaile pobral především Jihomoravský kraj.

Lyžařské disciplíny zimních olympijských her se operativně přesunuly za sněhem na Šacberk u Jihlavy. Speciální cenu organizačního výboru Her za osobní
nasazení a improvizaci získal provozovatel Ski areálu Pavel Havlíček.
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Dvakrát bral na zimní olympiádě stříbro Honza Ambrož. Do budoucna má
skvěle našlápnuto ve snowboardingových disciplínách.

Dívčí hokej sice nebyl oficiální disciplínou dětské zimní olympiády, ale děvčata přijela odehrát do Žďáru nad Sázavou
alespoň exhibiční utkání.

