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Podpis smlouvy o spolupráci s AV ČR, vlevo Jiří Drahoš, předseda AV ČR, 
a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
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P R O  O B Č A N Y  V YS O Č I N Y
R O Č N Í K  1 1   Č Í S L O  3
B Ř E Z E N  2 0 1 4

N á k l a d  2 2 4   0 0 0  v ý t i s k ů
w w w. k r- v y s o c i n a . c z

Mírná zima na Vysočině ušetřila 
náklady na posyp, silnice ale trpěly
Kvůli mírné zimě zůstaly silničářům na Vysočině v pokladně 
desítky milionů korun. Peníze, které ušetřili za zimní 
údržbu, půjdou do oprav. Mírná zima podle silničářů 
silnicím paradoxně uškodila více než obvykle, teploty kolem 
nuly jsou pro komunikace horší než hromady sněhu.

„Přesná čísla za letošní zimu ješ-
tě nemáme, protože účetně počí-
táme kalendářní roky. Za rok 2013 
se podařilo ušetřit asi 23 milionů, 
tedy zhruba deset procent z celko-
vého rozpočtu. Peníze po schvále-
ní Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
poputují zpět do údržby silnic,“ bi-
lancuje náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Libor Joukl (ČSSD).

Ušetřené finance má na svědo-
mí právě mírná letošní zima, při 

které cestáři ošetřovali silnice 
plužením a posypem jen něko-
lik dní. Ještě v říjnu byli přitom 
krajští silničáři v mírné ztrátě, 
v závěru se ale dostali do plusu 
a v podobném trendu vstoupili 
i do nového roku. Za první dva 
měsíce se díky teplému počasí 
podařilo uspořit už třicet milio-
nů korun.

„Peníze použijeme zejména 
na menší stavby, které nemůže-
me financovat například z ev-
ropských fondů. Budou to pře-
vážně drobné opravy krajnic, 

propustky, odvodnění silnic 
a také výspravy výtluků,“ vypo-
čítává vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina 
Hana Strnadová.

Letošní zima ale silnicím 
na Vysočině také paradoxně ško-
dila. „Teploty kolem nuly jsou pro 
komunikace v podstatě to nejhor-
ší. Střídání teplot z minusových 

do plusových hodnot způsobuje 
rozmrzání sněhu, následné zaté-
kání vody do mikropórů a mráz 
pak silnici trhá,“ vysvětluje rad-
ní. Silničáři tak letošní mnoha-
milionové úspory vítají. „Údržba 
silnic je dlouhodobě podfinanco-
vaná, dostáváme třetinu proti 
tomu, co bychom potřebovali. To 
platí v podstatě od té doby, kdy 
vznikly kraje,“ uzavírá Joukl.

Zástupci Vysočiny jeli do Zakarpatí, 
partnerství regionů se nemění
Současný napjatý stav v Kyjevě 
a dalších místech regionu se ni-
jak nedotýká dlouhotrvající a fun-
gující spolupráci Kraje Vysočina 
se Zakarpatskou oblastí Ukraji-
ny. Na přelomu února a března 
se zástupci kraje vydali do tohoto 
regionu na pracovní cestu. Dele-
gace měla především zkontrolo-
vat provedení některých projek-
tů z loňska a také si prohlédnout 
projekty navržené k uskutečnění 
v tomto roce.

Projekty fungují
„Kontrola realizovaných projektů 
proběhla v pořádku a jejich pro-
vedení je v odpovídající kvalitě. 
Většina nových projektů, které 
jsme měli možnost vidět, zapadá 
svým charakterem do uvažované 
podpory ze strany Kraje Vysočina 
a jejich výběr bude předložen sa-
mosprávě kraje ke schválení. Zá-
roveň jsme od nejvyšších předsta-
vitelů Zakarpatí dostali ujištění, 

že finanční prostředky na spo-
lufinancování v roce 2014 bu-
dou zajištěny,“ shrnul zjištění vý-
pravy jeden z jejích účastníků, 

zastupitel Kraje Vysočina Vác-
lav Kodet (KDU-ČSL). Zákoni-
tě se ale hovořilo i o aktuálním 
dění v zemi. „Byli jsme potěšeni 

vyjádřením, jak si zakarpatská 
strana nesmírně váží přístupu 
našeho kraje v této složité době. 
Odjížděli jsme s dobrým poci-
tem, že náš kraj může také při-
ložit malý díl do složité mozai-
ky boje za demokracii a svobodu 
Ukrajiny,“ uvedl Kodet a podot-
kl, že zástupci Vysočiny se v ce-
lém regionu pohybovali bezpeč-
ně a vypjatost situace tam nebyla 
nijak zvlášť patrná.

Zájem trvá
Podle hejtmana Vysočiny Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD) bude 
partnerství kraje se zakarpat-
ským regionem pokračovat beze 
změny. „Nadále trvá zájem obou 
stran o dlouhodobě probíhají-
cí stabilní spolupráci a prozatím 
neplánujeme, nebude-li ze strany 
partnera vyřčena nějaká prosba, 
postupy nestandardní či navíc,“ 
konstatoval hejtman.

Lucie Pátková

Zlatý erb 
odměňoval
Jihlava, Okříšky  
i hasiči z Bobrové

Metodika hraní
Stavebnice Merkur ve výuce  
– pro učitele i žáky

Zlatá jeřabina
Rozhodněte o nejlepších 
aktivitách regionu

2 3 4

Ondřej Rázl

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
sedmileté programovací období 
pro čerpání prostředků z evrop-
ských fondů letos skončí. Kra-
je mají tedy velký zájem na ma-
ximálním dočerpání všech 
prostředků, které byly k dispozi-
ci v regionálních operačních pro-
gramech. V případě Kraje Vyso-
čina a Jihomoravského kraje bylo 
například na rozvoj dopravní in-
frastruktury, resp. modernizaci 
silnic, vyčleněno 255 milionů eur. 
Díky úsporám vzešlým z veřej-
ných zakázek si může Kraj Vyso-
čina dovolit předložit více projek-
tů, než předpokládal.

Veškeré kroky krajské samo-
správy směřují k efektivnímu vy-
užití všech zdrojů, které Evrop-
ská unie nabízí. Dalším bonusem 
je aktuální kurz eura, jeho osla-
bením teoreticky získáváme více 
prostředků na projekty.

Jen namátkou zmíním některé 
akce, se kterými se budete na sil-
nicích setkávat a mohly začít díky 
spolufinancování z evropských 
fondů: obchvat Jamného, silni-
ce II/602 mezi Jihlavou a Pel-
hřimovem a trasa Zašovice – 
Okříšky, dále pak silnice II/408 
Jemnice – Dobrá Voda a průtah 
Telčí, obchvat Příseky, průtah 
Zašovicemi.

V tuto chvíli jednáme s Evrop-
skou unií o přesunu peněz, které 
zůstávají nečerpány z Národní-
ho operačního programu dopra-
va. Je obrovská šance, že je budou 
moci proinvestovat jednotlivé kra-
je. V případě Vysočiny jde o více 
než dvě miliardy korun, které by 
mohly pomoci s opravami silnic 
druhých a třetích tříd. Stručně – 
jsme připraveni čerpat!

Libor Joukl
náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina 
pro oblast dopravy 
(ČSSD)

Peníze ušetřené díky mírné zimě musí silničáři na Vysočině použít na opravy silnic, na řadě míst už s opravami začali.
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Děti v jedné z ukrajinských škol předvádějí hostům z Vysočiny, jak pokročily 
s výukou českého jazyka.

KRAJ VYSOČINA UZAVŘEL 
SMLOUVU S AKADEMIÍ VĚD ČR
V březnu navázal Kraj Vysočina 
spolupráci s Akademií věd České 
republiky, smlouvu podepsal hejt-
man Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) 
a předseda Akademie věd Jiří Dra-
hoš. Spolupráce se zaměří na řešení 
úkolů v sociální, ekonomické, eko-
logické, přírodní a kulturní oblasti. 
„Výsledky spolupráce přispějí 
ke zvýšení kvality života v dané 
oblasti, pracoviště Akademie věd 
České republiky budou garanty 
odborné kvality projektů, kraj 

zaručuje přínos konkrétních úkolů 
v dané oblasti. Jednou ročně budou 
výstupy spolupráce prezentovány 
na vzájemném setkání představite-
lů AV ČR, kraje a dalších partnerů 
regionální spolupráce,“ uvedl hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Dva projekty s Filozofickým ústa-
vem AV ČR a Ústavem teoretické 
a aplikované mechaniky AV ČR 
už získaly podporu a uskuteční se 
letos.

 Ondřej Rázl

Tolik  
milionů korun 

zatím šetří teplé 
počasí.  

30

Stavíte?
Rekonstruujete?
Zařizujete interiér?

Stavte... se v Brně!

23.–26. 4. 2014
Brno – Výstaviště

Více 
informací  na str. 7
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http://www.kr-vysocina.cz


www.kr-vysocina.cz2

KVALITA VEŘEJNÉ 
SLUŽBY? KRAJ 
VYSOČINA SE PYŠNÍ 
BRONZEM
Ministerstvo vnitra ČR připsalo Kraji 
Vysočina takzvaný bronzový stupeň 
za aplikaci programu místní Agenda 
21. Jedná se o cenu pro organizaci 
zvyšující kvalitu veřejné služby 
a v Hradci Králově ji převzali radní 
Kraje Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje Martin Hyský (ČSSD) a ředitel 
Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Zdeněk Kadlec. „Ocenění je uznáním 
za realizaci projektů týkajících se 
zásad udržitelného rozvoje a také po-
děkováním za aktivní spolupráci úřadů 
s veřejností a za uplatňování dalších 
metod kvality ve veřejné správě,“ 
objasnil krajský radní Martin Hyský.

Ceny Ministerstva vnitra byly udě-
lovány během 10. národní konference 
kvality ve veřejné správě; k dalším 
oceněným patřila například Jihlava 
se svým projektem Připomínkování 
územního plánu online nebo Nové 
Město na Moravě za aplikaci modelu 
CAF. Lucie Pátková

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Zlatý erb opět ocenil 
nejlepší webové stránky
Šestnáctý ročník soutěže Zlatý erb zná své krajské vítěze. 
Zástupci Kraje Vysočina ocenili začátkem března hned 
několik správců nejlepších webových stránek. První cenu 
v kategorii měst si odnesla Jihlava. V kategorii obcí 
zvítězil městys Okříšky na Třebíčsku. Odborná porota 
vybrala ještě nejlepší elektronickou službu, kterou se 
svým projektem zmapování černých skládek pod názvem 
Kam letí (naše) smetí získalo krajské město.

Všichni tři výherci postupu-
jí do celostátního kola, které se 
uskuteční v dubnu v Hradci Krá-
lové. „Úroveň stránek hodnotím 
velmi vysoko a děkuji všem, kte-
ří na tomto informačním kaná-
le pracují. Velmi si cením inova-
cí, modernizací a atraktivnosti 
webů, které přinášejí aktuální in-
formace a zpracovávají témata za-

jímavým způsobem,“ uvedla rad-
ní pro oblast školství, mládeže 
a sportu Jana Fialová.

V sídle krajského úřadu ocenili 
také nepostupové kategorie. Nej-
lepší webové stránky z devíti při-
hlášených sborů dobrovolných ha-
sičů mají v Bobrové na Žďársku. 
Cenu veřejnosti si odnesl web obce 
Heřmanov, také na Žďársku. Jako 
každoročně se oceňovaly i pří-
spěvkové organizace kraje. V kon-
kurenci dalších pěti přihlášených 

vyhrála se svými webovými strán-
kami Nemocnice Havlíčkův Brod. 
I v letošním roce hodnotila odbor-
ná porota grafický design stránek, 
jejich zákonný obsah, ale mimo 
jiné i přístupnost webu pro lidi 
s postižením, například pro ne-
vidomé. Webové stránky úřadů 
musí podle legislativy obsahovat 
některé povinné informace, a pro-
to mají jasně danou strukturu. 
„Ve spolupráci s Vysokou školou 
polytechnickou jsme začali při-

pravovat software, který umožní 
obcím, městům, ale i všem úřa-
dům automaticky otestovat jejich 
stránky, jestli odpovídají legislati-
vě a jsou tam všechny požadované 
informace,“ přiblížil předseda po-
roty a vedoucí odboru informati-
ky krajského úřadu Petr Pavlinec. 
Aplikace softwaru, který v rámci 
své bakalářské práce připravuje 
jeden z jihlavských studentů, by 
mohla být k dispozici přibližně 
za půl roku.

Monika Fiedlerová

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY 
S KOUŘENÍM 
A ALKOHOLEM U DĚTÍ, 
PORADÍ OD BŘEZNA 
SOCIÁLNÍ PORTÁL
Výzkum u žáků 8. ročníků základ-
ních škol na Vysočině, který provedl 
v roce 2012 kraj ve spolupráci s Em-
pirickým centrem Vysočina v rámci 
projektu Podpora systému primární 
prevence sociálně patologických 
jevů spolufinancovaného z fondů 
Evropské unie, potvrdil stoupa-
jící trend kouření a pití alkoholu 
mladistvých. Situace na Vysočině je 
podobná jako v celé republice.

„Třetina dotázaných žáků pila 
pivo nebo víno před jedenáctým ro-
kem věku, dvě třetiny pak před tři-
náctými narozeninami. Tvrdý alko-
hol okusila poprvé před 13. rokem 
více než polovina oslovených. Každý 
pátý kouřil svou první cigaretu před 
11. rokem, pravidelně před 11. ro-
kem věku přibližně pět procent. Dvě 
třetiny z nich přiznávají, že občas 
pijí alkohol (65 %), čtvrtina občas 
kouří. Pravidelně kouří přibližně 8 % 
z dotazovaných, alkohol pravidelně 
pije 5 % dotázaných respondentů. 
Kouření a pití alkoholu jde mnohdy 
ruku v ruce,“ seznamuje s výsledky 
výzkumu Petr Krčál (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast sociálních 
věcí, rodinné politiky a prevence so-
ciálně patologických jevů. 
Podle jeho slov Kraj Vysočina nabízí 
od března rodičům, kteří řeší pro-
blém kouření či požívání alkoholu 
u dětí, odbornou pomoc prostřed-
nictvím Sociálního portálu v rámci 
webových stránek Kraje Vysočina.

Milan Pilař
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Zástupci dobrovolných hasičů z Bobrové přebírají první místo ve své katego-
rii od Jana Slámečky, předsedy Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina.

Studenti bojovali v projektu Enersol
Studenti ze třinácti krajských 
středních škol, kteří se zapojili 
do projektu ENERSOL 2014, bo-
jovali koncem února v sídle Kraje 
Vysočina v Jihlavě o postup do ná-
rodního kola v Praze. Z krajského 
finále vzešlo sedmičlenné druž-
stvo z Vysočiny, které obhajovalo 
vítězství z předchozích třech roč-
níků. V kategorii Enersol a praxe, 
kam postoupilo deset prací, vy-
brala porota čtyři účastníky ná-
rodního kola – Martina Loupa 
z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, 

Petra Kudláčka ze SŠŘ Třebíč, 
Michala Kánského ze SŠ stavební 
Třebíč. Jako vítěze následně urči-
la Ondřeje Vomlela ze SŠT Jihla-
va. V kategorii Enersol a inovace 
budou region reprezentovat Lu-
káš Minář z VOŠ a SPŠ Žďár nad 
Sázavou a vítěz kategorie Ondřej 
Chrbolka ze SPŠ Jihlava. V po-
slední, třetí kategorii Enersol 
a popularizace nejvíce porotu za-
ujal a postoupil do národního kola 
Milan Pazdera ze SŠŘ Třebíč, 
který výtvarně zpracoval symbol 

Enersolu inspirovaný egyptskou 
filozofií.

Reprezentanti Vysočiny už tři-
krát za sebou národní kolo vyhráli 
a také letos slavili úspěch. „Téměř 
všechny práce měly velmi dobrou 
úroveň,“ chlubí se úrovní krajské 
konference ředitel SŠT Josef Váca. 
A jeho slova potvrzuje i radní Jana 
Fialová (ČSSD). „Byla jsem velmi 
potěšena úrovní a tématy prezen-
tovaných prací chlapců i děvčat. 
Úspora energií a emisí v dopra-
vě, stejně jako obnovitelné zdro-
je energií jsou a budou aktuál- 
ní i v dalších letech a já věřím, že 

do příštího ročníku se zapojí i dal-
ší školy, a nejen ty technické.“

Národní kolo se v hlavním 
městě uskutečnilo v polovině 
března. Družstvo z Vysočiny se 
umístilo na stříbrné příčce. Nej-
větší úspěch pak zaznamenal 
Ondřej Chrbolka, který získal 
nejvíce bodů ze všech a v kate-
gorii Enersol a inovace zvítězil. 
Student ze SPŠ Jihlava tak bude 
součástí českého družstva, které 
bude ve druhém dubnovém týd-
nu bojovat v mezinárodním kole 
v Otrokovicích.

 Monika FiedlerováVýtvarné zpracování symbolu pro projekt Enersol autora Milana Pazdery.
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Duchovní otec projektu Jiří Herodes, radní Kraje Vysočina Jana Fialová 
a ředitel SŠ technické Jihlava Josef Váca u tepelně hladinového generátoru 
žáků VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

FOLKLORNÍ 
SOUBORY SE SEŠLY 
NA VYSOČINĚ
Hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD) navští-
vila třicítka zástupců folklorních 
souborů ze všech regionů Vysočiny 
společně se zástupci Horáckého 
folklorního sdružení. Hlavními 
tématy setkání byl současný stav 
folkloru na Vysočině, posílení role 
Horáckého folklorního sdružení jako 
zastřešujícího subjektu souborů 
a vytvoření podmínek pro užší 
spolupráci s krajem a s Regionálním 
pracovištěm tradiční lidové kultury 
při Muzeu Vysočiny Třebíč. „Potěšilo 
mě, že si na schůzku vyhradil pan 
hejtman čas a vyslechl problémy, 
s nimiž se soubory při své činnosti 
potýkají,“ přiblížila vedoucí dětské-
ho souboru Groš z Dolní Rožínky 
Ivana Janoušová. „Věřím, že se 
tímto setkáním podaří nastartovat 
s krajem užší spolupráci ve pro-
spěch všech folklorních souborů, 
které na Vysočině pracují,“ doplnil 
vedoucí havlíčkobrodského souboru 
Kalamajka Jiří Jedlička.

V závěru schůzky všichni zúčast-
nění slavnostně uvedli knihu Mar-
ty Toncrové a Silvy Smutné Lidové 
písně z Podhorácka II., kterou vyda-
lo Muzeum Vysočiny Třebíč. „Užší 
spolupráce všech zainteresovaných 
stran může pomoci souborům efek-
tivněji využívat finance a zviditelnit 
oblast tradiční lidové kultury v rám-
ci našeho kraje,“ uzavřel Jiří Běhou-
nek, hejtman Kraje Vysočina.

 Monika Fiedlerová

DVACÁTÝ ROČNÍK 
SOUTĚŽE VESNICE 
ROKU ZAČAL
Do krajského kola soutěže Vesnice 
roku, která se koná po dvacáté, se 
mohou zapojit obce Vysočiny až 
do konce dubna. „Motivací může být 
nejen vítězství a získání titulu Ves-
nice roku 2014, ale i příslib finanční 
odměny ve formě dotace z Programu 
obnovy venkova. Krajský vítěz získá 
finanční dar Kraje Vysočina a může 
sdílet zkušenosti a inspiraci pro další 
rozvoj,“ uvedl radní Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje 
Martin Hyský (ČSSD).

Formulář přihlášky najdou zájemci 
zde: www.vesniceroku.cz/prihlaska/
prihlaska. Přihláška do soutěže, se 
všemi přílohami, musí být odeslána 
nejpozději do 30. dubna 2014 na ad-
resu Ministerstva pro místní rozvoj, 
k rukám Miroslavy Tiché, tajemnice 
soutěže.

V loňském roce se Vesnicí roku Kra-
je Vysočina stala v konkurenci  
28 účastníků obec Jámy na Žďársku.

  Luděk Hrůza

SEDM DESÍTEK MILIONŮ 
NA VYSOČINĚ PRO PROGRAM 
OBNOVY VENKOVA
Kraj Vysočina vložil v letošním roce 
do Programu obnovy venkova více než 
68 milionů korun, které rozdělí mezi 
647 obcí. Krajskou podporu získají 
především obce do 1500 obyvatel, 
které často nedosáhnou na dotace ze 
státních nebo evropských programů. 
„Více než polovina podaných žádostí 
řeší opravy místních komunikací, opra-
vy budov obecních úřadů a kulturních 
zařízení. Obce ale budou za peníze 
z tohoto programu opravovat 
i mateřské školy, čekárny na zastáv-
kách hromadné dopravy, hřbitovy, 
hasičské zbrojnice, veřejné osvětlení či 
chodníky,“ uvedl radní Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje Martin 
Hyský (ČSSD).

Obce nad 300 obyvatel mohou 
získat na projekty až polovinu nákla-
dů, menší pak až 60 procent. Na jeden 
projekt obdrží obce kvůli vyššímu po-
čtu žádostí maximálně částku 106 tisíc 
korun. Dušan Vichr

KRAJSKÉ NEMOCNICE OBDRŽÍ 
OD KRAJE STO MILIONŮ

Rada Kraje Vysočina předloží v dub-
nu zastupitelům návrh na finanční 
pomoc pěti krajským nemocnicím 
ve výši sto milionů korun. Podporu 
tvoří jednak odpuštění splátek 
prostředků půjčených na provozní 
výdaje nemocnice ve výši 56,5 mil. 
korun a jednak reálně část přebytku 
hospodaření kraje za rok 2013 
ve výši 43,5 milionu korun.

Přerozdělení přebytku hospoda-
ření Kraje Vysočina bude schvalovat 
1. dubna krajské zastupitelstvo.  
 Milan Pilař

Více o soutěži na www.vesniceroku.cz

Ocenění za nejlepší webové stránky
Cena veřejnosti
Heřmanov

Zvláštní kategorie krajských 
příspěvkových organizací
Nemocnice Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace

Zvláštní kategorie  
sborů dobrovolných hasičů
1. místo SDH Bobrová
2. místo SDH Vyskytná
3. místo  SDH Žďár nad Sázavou 

2 – Zámek

Kategorie nejlepší  
elektronická služba
Jihlava – Kam letí (naše) smetí

Kategorie nejlepší  
webová stránka obce
1. místo Okříšky
2. místo Hluboké
3. místo Dobronín

Kategorie nejlepší  
webová stránka města
1. místo Jihlava
2. místo Moravské Budějovice
3. místo Havlíčkův Brod

http://www.vesniceroku.cz
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Kraj dobrovolným 
hasičům pomůže
Od počátku existence našeho 
kraje přispívá krajská samosprá-
va jednotkám dobrovolných hasi-
čů obcí na jejich akceschopnost. 
Je pravda, že několikamilionová 
částka z krajského rozpočtu se 
díky velkému počtu zásahových 
jednotek na Vysočině „rozměl-
ní“ na příspěvky od 15 do 60 ti-
síc korun. Má ale svůj význam, 
protože se jedná o každoroční 
příspěvek. Pomáhá k zabezpeče-
ní kvalitní výstroje a k postupné-
mu vybavování jednotek drobnou 
technikou, například motorový-
mi pilami a plovoucími čerpadly, 
které jsou potřebné ke stále čas-
tějším zásahům při přírodních 
pohromách.

V posledních měsících se za-
čaly množit žádosti měst a obcí 
adresované vedení Kraje Vyso-
čina, které mají jedno společné. 
Prosbu o finanční výpomoc při 
zajištění generálních oprav ha-
sičských cisteren. O problému 
stárnutí hasičských aut použí-
vaných dobrovolnými hasiči se 
ví už delší dobu. Pořízení nové-
ho hasičského cisternového au-
tomobilu s cenou přes pět mi-
lionů je pro obce nedostupné. 
Také jejich opravy v řádu něko-
lika stovek tisíc korun jsou znač-
ně nákladné. Ty se v obecních 
rozpočtech hledají velmi těžce. 
Proto vedení kraje zvažuje, vedle 
dosavadní každoroční systémové 
pomoci obcím při zajištění akce-
schopnosti zásahových jednotek, 
také případnou výpomoc při fi-
nančně náročných opravách ha-
sičské techniky. V současnosti 
pracovní orgány krajské samo-
správy posuzují návrh přísluš-
ných Zásad KZ pro poskytování 
dotací obcím na opravy a repa-
se hasičských cisteren jednotek 
dobrovolných hasičů. Jejich pří-
padné schválení by bylo dalším 
krokem ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel Vysočiny.

Jan Slámečka
zastupitel za KSČM

Na Vysočině se rodí metodika 
pro učení s Merkurem

OCHRÁNCI PŘÍRODY 
NA ŽĎÁRSKU 
PŘICHYSTALI PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY NOVINKY

Novou naučnou stezku můžeme 
navštívit u rozsáhlého rašeliniště 
u Velkého Dářka na Žďársku. „Má 
místo původních deseti kilometrů 
pouze tři a pro návštěvníky je mno-
hem atraktivnější,“ uvedl vedoucí 
Správy chráněné krajinné oblasti 
Václav Hlaváč.

Část cesty povede po dřevě-
ných chodnících, zastavit se může-
me u dvanácti informačních tabulí 
a na dvou vyhlídkových místech. 
Správa CHKO se stará celkem o tři 
naučné stezky. Zbývající dvě, Ba-
bín a Žákova hora, byly obnovené 
a také zkrácené už v minulých le-
tech. Vytvářením lepší a atraktivněj-
ší nabídky pro milovníky přírody se 
chce správa zabývat i nadále. Dru-
hou letošní novinkou je přiblížení 
deseti vyhlídkových míst Žďárských 
vrchů. Nově tam najdeme tabulky 
s kódy, díky kterým přes mobilní te-
lefon na internetu dohledáme další 
údaje o místě. „Návštěvník po na-
čtení kódu uvidí na svém mobilním 
telefonu fotografii okolní krajiny 
s vyznačením krajinných dominant 
a dalších zajímavých míst. Aplikace 
pak umožní ke každému vyznačené-
mu místu a přírodním zajímavostem 
otevřít stránku s podrobnějšími in-
formacemi,“ doplňuje Václav Hla-
váč. Monika Fiedlerová

STUDENTI SOUTĚŽILI 
VE ZNALOSTECH 
EVROPY
O dvoutýdenní kurz angličtiny 
ve Velké Británii soupeřilo ve čtvr-
tém březnovém týdnu na Krajském 
úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě třicet 
finalistů pátého ročníku soutěže 
S Vysočinou do Evropy.

V prvním finálovém kole středo-
školáci z regionu odpovídali na dva-
cet otázek o Vysočině, ve druhém 
desítka nejlepších řešitelů před-
stavila své powerpointové prezen-
tace na téma Kulturní a sportovní 
události ve tvém blízkém okolí. 
Zadání otázek, prezentace i vystou-
pení přitom probíhaly v anglickém 
jazyce a část programu byla vysí-
lána přímým přenosem na interne-
tu. Vítězná trojice odletí studovat 
jazyk do země červených autobusů 
o letních prázdninách. Stejně jako 
v předchozích letech ani tentokrát 
žádný z finalistů neodešel domů 
s prázdnou, odměnou jim byly hod-
notné věcné dárky.

Hlavní ocenění si tentokrát vy-
sloužily tři dívky. Vyhrála Anna 
Laštovičková z Gymnázia v Novém 
Městě na Moravě, na druhém mís-
tě skončily se shodným počtem 
bodů Radka Klinerová z Gymná-
zia a Středního odborného učiliště 
v Moravských Budějovicích a Jana 
Bártová, která navštěvuje Gymnázi-
um Velké Meziříčí.

Celkově se vědomostního klání 
zúčastnilo 420 žáků z 25 středních 
škol v kraji.

Lucie Pátková

O letní tábory je stále zájem. Jak vybrat ten správný?
Rodiče z Vysočiny mají stále zájem 
o dětské letní tábory. „Vysočina 
patří k regionům, kde během léta 
probíhá velké množství táborů. Je 
to dáno mnohaletou tradicí tábo-
ření, ale také krásnou přírodou. 
Začátek jara je ideální na pláno-
vání letních dovolených a také pro 
výběr letního tábora pro děti,“ po-
pisuje předseda Rady dětí a mlá-
deže kraje Vysočina Jan Burda.

Nabídka táborů je široká, zá-
jemci si mohou vybrat z táborů 

v budovách, stanových, putov-
ních, dvoutýdenních, třítýden-
ních, organizátorů je nepočítaně. 
„Právě proto, že se stále rozšiřuje 
počet organizátorů táborů i jejich 
nabídka, je rok od roku obtížnější 
vybrat ten správný,“ dodává Jan 
Burda. Podle jeho slov existuje 

deset poměrně jednoduchých 
otázek, na které by se rodiče měli 
hlavního vedoucího nebo provozo-
vatele tábora zeptat. Milan Pilař

SVĚTOVÝM LÍDREM 3D TISKU JE MLADÝ VYNÁLEZCE Z VYSOČINY
Třiadvacetiletý Josef Průša po-
chází ze Sedletína na Havlíčkob-
rodsku. V současné době žije 
v Praze a je známý po celém svě-
tě jako jeden z předních tvůrců 3D 
tiskáren. Jeho stroje patří k nej-
rozšířenějším v Evropě, Americe 
i Asii.

Pomocí 3D tiskárny, vynálezu 
moderní doby, lze vyrobit v pod-
statě jakýkoliv trojrozměrný 
předmět. Jeho tvar nejprve vymo-
delujete v počítači, tiskárna pak 
pomocí pohyblivé trysky přesně 
vytvoří navrženou věc. Je schop-
ná tisknout od nástrojů pro do-
mácnost po součástky do aut.

Josef Průša, úspěšný technolo-
gický vývojář, se k 3D tisku dostal 
v podstatě náhodou. Jako teenager 
našel na internetu volně dostup-
nou 3D tiskárnu anglické skupiny 
RepRap, která dokázala vytisk-
nout sebe sama. Postupně ji ale 
zdokonaloval, až vytvořil vlastní 
model.

V současné době pracuje na vý-
voji svého modelu, zároveň má 
ambici přiblížit technologii 3D tis-
ku k běžnému používání co nejšir-
ším okruhem lidí. S tím souvisí, že 
se snaží tiskárny dělat cenově do-
stupné široké veřejnosti.

Před dvěma lety získal Josef 
Průša Nejvyšší ocenění Kraje Vy-
sočina, dřevěnou medaili za svou 
aktivitu, kterou přispěl k propaga-
ci dobrého jména kraje, a je tak pří-
kladem pro ostatní. Ondřej Rázl

Podle čeho vybírat tábor?
Bezpečnost – Bude tábor pro 
naše dítě bezpečný?

Cena – Co všechno zahrnuje cena 
tábora?

Důvěryhodnost – Je organizátor 
tábora důvěryhodný?

Hygiena – Vyhovuje tábor přís-
ným hygienickým předpisům?

Informovanost – Máme o táboře 
dostatek informací?

Kvalifikace – Mají vedoucí odpo-
vídající kvalifikaci?

Program – Jaký je program 
tábora?

Rozvoj – Přinese našemu dítěti 
tábor něco nového?

Stravování – Bude na táboře 
zajištěno kvalitní stravování?

Zdravotní pojištění – Bude na tá-
boře kvalifikovaný zdravotník?

Lucie Pátková
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Letní tábor Stroj času.

Známá stavebnice bude pomáhat školákům z 4.–8. ročníků hned na ně-
kolika základních školách v kraji.
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MÁTE ZÁJEM 
O PRÁCI NA DÁLKU? 
PŘEPTEJTE  
SE V TŘEBÍČI
Na Masarykově náměstí v budově 
Městského úřadu Třebíč sídlí Ko-
ordinační centrum práce na dálku. 
Seznamuje nezaměstnané s novými 
způsoby, jak vykonávat práci. „Pro-
jekt má rozšířit možnosti při hledání 
zaměstnání a pomoci snížit neza-
městnanost,“ sdělila Marie Černá 
(Pro Vysočinu), předsedkyně Výboru 
regionálního rozvoje Zastupitelstva 
Kraje Vysočina. Projekt odstartoval 
v srpnu 2012 a potrvá 34 měsíců. 
Po celou dobu jsou členové reali-
začního týmu připraveni osobně 
i prostřednictvím moderních tech-
nologií konzultovat dotazy týkající 
se práce na dálku. „Momentálně 
nabízíme bezplatná školení a webi-
náře o práci na dálku. Informace 
najdou zájemci na webu http://pra-
cenadalku.trebic.cz,“ podotkla ko-
ordinátorka projektu Petra Fortelná.

Cílovými skupinami jsou jed-
nak zaměstnavatelé, jednak osoby 
na trhu práce sociálně znevýhod-
něné, například rodiče vracející se 
po rodičovské dovolené, lidé se 
zdravotním postižením nebo lidé 
pečující o osobu blízkou. Projekt 
z 95 procent financuje Evropský 
sociální fond, z pěti procent státní 
rozpočet. Zahraničním partnerem 
je britská nezisková organizace The 
Telework Association. Lucie Pátková
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Rodák ze Sedletína při jednom ze setkání s ředitelem společnosti Intel.

Podrobný katalog letních táborů  
na Vysočině najdou zájemci na adrese 
www.tabory-vysocina.cz.

Letní tábor Divoký západ.

3D tiskárna.

Devítka pedagogů ze třinácti pilotních škol 
zpracovává metodiku, jak využít stavebnici Merkur 
v hodinách pracovních činností u 4.–8. ročníků 
základních škol v kraji.

Metodici nejprve pro každý roč-
ník stanovili hodinovou dota-
ci práce s populární stavebnicí 
a vytipovali výrobky, které ško-
láci zhotoví. Pokusili se rovněž 

o přesah vyučování se stavebni-
cí do jiných předmětů, například 
do fyziky. Nyní učitelé připravu-
jí samotnou metodiku, rozděle-
nou do dvou částí: části pro žáky 
a části pro pedagogy.

„Metodika pro žáky je při-
způsobena věku dětí a tvořena 

především z fotografií, 
u starších dětí je při-
dán i slovní popis 
jednotlivých kro-
ků. Metodika pro 
učitele navazuje 
na metodiku pro 
děti, je v ní rozlože-
na práce s Merkurem 
do hodin, popsána orga-
nizace dětí, náročnost prá-
ce a zejména obsahuje rady 
a upozornění na zádrhele, s ni-
miž se učitel může setkat,“ 
popsala obsah metodiky 
radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství Jana Fialo-
vá (ČSSD) s tím, že pří-
ručka nabídne i tipy pro 
šikovné děti a slovníček 
vybraných technických 
pojmů. Stavebnici Mer-
kur dodá do škol na Vyso-
čině firma Bosch Diesel,  
s. r. o., Jihlava. Ve spoluprá-
ci s ní Kraj Vysočina v břez-
nu vyhlásí soutěž pro čtyř-
členné týmy složené z žáků 
6.-9. tříd krajských základ-
ních škol. Nejlepší týmy 
i jejich vedoucí obdrží hod-
notné ceny.
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Začalo hlasování do desátého 
ročníku ankety Zlatá jeřabina

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

KRAJSKÁ KNIHOVNA 
VYSOČINY SLAVÍ 
120 LET OD SVÉHO 
ZALOŽENÍ
Rok 2014 je pro Krajskou knihov-
nu Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
ve znamení oslav 120. výročí založení 
veřejné knihovny v Brodě. „Oslav si 
užíváme především se svými čtenáři 
během celého roku, který zpestří 
kulturní akce. Dominují jim tematické 
Večery s knihovnou, probíhající vždy 
poslední pátek v měsíci od 19.00 hod. 
po skončení běžné provozní doby.

V prázdninovém čase chceme 
uspořádat knihovnicko-čtenářský 
happening pod širým nebem. Tato 
pouliční knihovna, nebo čtenář-
ský koutek přímo na ulici, bude pro 
všechny, kteří se rádi na chvilku za-
staví,“ představuje některé z aktivit 
ředitelka knihovny Veronika Peslero-
vá. Celoroční oslavy vrcholí v prosin-
ci řadou akcí a zakončí je slavnostní 
dobový Večer.

V knihovně současně připravu-
jí nový design webových stránek 
knihovny, spuštění vyhledávacího 
katalogu Carmen a elektronického 
Knihovního zpravodaje.

„Do konce roku je před námi 
ještě deset různých Večerů. Každý 
z nich ponese jiné téma a bude do-
provázen vystoupením zajímavých 
hostů nejrůznějších profesí a zájmů 
– třeba se budeme moci přenést 
do chodeb i historie nedalekého 
hradu díky vyprávění tamějšího kas-
telána, nahlédneme do světa per-
makultury, zazpíváme si u ohýnku 
jako praví trampové nebo si uži-
jeme něco experimentu,“ dodává 
Veronika Peslerová.

Třetí Večer s knihovnou proběhne 
v pátek 28. března a ponese název 
Pohádkový večer.  
Podrobný program všech aktivit na: 
www.kkvysociny.cz.

Michaela Šotolová
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KRAJ VYSOČINA ZÍSKAL NA PRAŽSKÉM VELETRHU DVĚ OCENĚNÍ
Vysočina se představila koncem 
února na mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World 
v Praze, veletržní expozici zajišťo-
vala krajská destinační společnost 
příspěvková organizace Vysoči-
na Tourism. „I v době elektronic-
ké komunikace a sociálních médií 
má účast na podobných veletr-
zích svůj význam. Všichni, kteří 
na stánku Vysočiny po celou dobu 
propagovali region a jeho atrakti-
vity, odvedli velký kus poctivé prá-
ce, za což jim patří poděkování,“ 
uvedl radní pro oblast regionální-
ho rozvoje a územního plánování 
Martin Hyský (ČSSD).

Vysočina Tourism se umístila 
na prvním místě  v kategorii Nej 
propagační materiál za dva dru-
hy multimediálních DVD s tipy 
na výlety po Vysočiny a za elek-
tronicky zpracované propagační 
materiály Průvodce. V kategorii 
Pěší turistika skončil kraj na tře-
tím místě, dvě čtvrtá získal v sek-
ci letní a zimní dovolená a pátou 
příčku pak v oblasti Cykloturistiky.  
„Myslím si, že Vysočina je připra-
vená a dobře uzpůsobená pro trá-
vení dovolené v každém ročním 

období a pro každou věkovou sku-
pinu,“ okomentovala úspěch radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultu-
ry Marie Kružíková (ČSSD). Or-
ganizátor veletrhu vyhlásil také 
soutěž o nejlepší propagační ma-
teriály a nejlepší výstavní expozi-
ci. Vysočina Tourism se umístila 
na prvním místě v kategorii Nej 
propagační materiál za dva druhy 

multimediálních DVD s tipy na vý-
lety po Vysočině, za elektronicky 
zpracované propagační materiály 
Průvodce Vysočinou a za tištěného 
průvodce Na běžkách po Vysočině.

„Když jsem se toto dozvědě-
la, ihned jsem tvůrcům z krajské 
destinační společnosti Vysočina 
Tourism pogratulovala. V silné 
konkurenci získat první místo je 

opravdu velký úspěch,“ doplnila 
zastupitelka Kraje Vysočina Jana 
Fischerová (ODS).

Expozice byla realizována díky 
projektu Propagace turistické na-
bídky Kraje Vysočina v České re-
publice v letech 2014–2015 a byla 
podpořená z ROP Jihovýchod 
a Krajem Vysočina.

Monika Fiedlerová

VYSOČINA TOURISM CÍLÍ 
NA PODPORU KONGRESOVÉHO 
A INCENTIVNÍHO TURISMU
Činnost příspěvkové organizace 
Vysočina Tourism se v letošním 
roce rozšířila o novou oblast. Od  
1. ledna 2014 se Vysočina Touri-
sm prostřednictvím nově zřízené 
kanceláře Vysočina Convention 
Bureau (VCB) stala členem Czech 
Convention Bureau, která pracu-
je pod hlavičkou CzechTourism, 
se zaměřením na podporu v ranku 
MICE – kongresovém a incentiv-
ním cestovním ruchu.

„Vysočina Convention Bureau 
cílí svojí činností na podporu 
a propagaci zařízení, která nabí-
zejí kvalitní služby a zázemí pro 
pořádání seminářů, konferen-
cí a incentivních programů nebo 
také velkých a významných akcí, 
jako bylo například MS v biatlonu 
v roce 2013,“ vysvětluje ředitel Vy-
sočina Tourism Tomáš Čihák.

Vysočina má díky svému umís-
tění uprostřed České republi-
ky a dobré dopravní dostupnosti 
vhodné předpoklady pro rozvoj 

zejména konferenční a seminár-
ní turistiky a také nabízí širokou 
paletu incentivních programů. 
„V regionu působí řada subjek-
tů s patřičnou nabídkou. Mohou 
se pochlubit letitými zkušenost-
mi a poskytují služby na profe- 
sionální úrovni,“ doplňuje Čihák. 
„V současné době jsou v plném 
proudu přípravy k naplňování ak-
tivit projektu a marketingového 
plánu Vysočina Convention Bu-
reau, například vznik specializo-
vaných webových stránek a kata-
logu nebo prezentace na akcích 
zaměřených na nabídku takových-
to služeb,“ uvádí Jitka Mattya- 
šovská, vedoucí kanceláře VCB.

Monika Fiedlerová

Část veletržního stánku Kraje Vysočina, ve kterém se prezentovala města i jednotlivé obchodní společnosti.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NOMINOVANÝCH 
NA CENU KRAJE VYSOČINA ZA KULTURNÍ  
POČIN ROKU 2013
1. Kategorie: Kulturní aktivita

  Název akce
1.  Černovicko se baví – 7. ročník / Černovice
2.  Čeřínek festival pro celou rodinu / Hutě – 

Cejle
3.  Dny otevřených ateliérů na Vysočině / Kraj 

Vysočina
4.  Dřevořezání / Třešť
5.  Festival divadla 2-3-4 herců / Třebíč
6.  Flaming Nights 2013 / Třebíč
7.  Historická slavnost Barchan / Jemnice
8.  Horácký džbánek / Žďár nad Sázavou
9.   Hymna aneb Urfidlovačka – hra se zpěvy / 

Žďár nad Sázavou
10.  Majáles 2013 / Humpolec
11.  Měřínský živý betlém / Měřín
12.   8. ročník mezinárodního setkání umělec-

kých kovářů Brtnické kovadliny / Brtnice
13.  27. novoroční varhanní koncert / Třebíč
14.  Otvírání studánek / Tři Studně
15.  Peklo na hradě / Polná
16.  Pohádkový les Pikárec / Pikárec
17.  Pojďme tančit / Pelhřimov
18.  Rocková Lipnice / Lipnice nad Sázavou
19.   Setkání 6 – setkání generací aneb umění 

jako rodinná anamnéza / Náměšť nad 
Oslavou

20.  Setkání na Podhorácku / Velká Bíteš
21.  Slámování 2013 / Červená Řečice
22.  Slavnosti Tří kápí 2013 – 10 let UNESCO / 

Třebíč
23.  Sluha dvou pánů / Počátky
24.  Soul of Dancers / Chotěboř
25.  Staročeská pouť / Mladé Bříště
26.   ŠTĚKULE – ŠTĚpánovské KUlturní LÉto / 

Štěpánov nad Svratkou
27.  Tančírna Třešť / Kraj Vysočina
28.  Večerníčky / Třebíč
29.  VYSOČINA FEST 2013 / Jihlava
30.  Za sochami regionu Renesance / Kraj 

Vysočina

2. Kategorie: Péče o kulturní dědictví 

  Název akce
1.   Benetice – Obnova fasády kostela  

sv. Marka
2.  Brtnice – Restaurování souboru votivních 

sloupů
3.   Česká Bělá – Oprava kapličky a leteckého 

majáku na Šibeničním vrchu
4.   Dalešice – Restaurování a revitalizace 

sochy sv. Jana Nepomuckého 

5.   Dolní Vilémovice – Rekonstrukce rodného 
domu Jana Kubiše

6.   Heřmanov – Znovuobnovení pomníku  
1. prezidentovi T. G. Masarykovi a politiko-
vi A. Švehlovi 

7.   Humpolec – Obnova fasády evangelického 
kostela s přiléhající školou a farou

8.   Jaroměřice nad Rokytnou – Obnova fasády 
budovy špitálku včetně restaurování soch 
v průčelí

9.  Jasenice – Oprava ohradní zdi bývalé tvrze
10.   Jimramov – Restaurování sochy sv. Jana 

Nepomuckého
11.  Kadov – Obnova venkovského domu  

č. p. 25 
12.   Ledeč nad Sázavou – Obnova hradních 

průčelí se sgrafitovou výzdobou a rekon-
strukce slavnostního hradního sálu

13. Sněžné – Obnova litinového černého kříže
14.   Luka nad Jihlavou – Restaurovaní varhan 

z kostela sv. Bartoloměje
15.  Mezná – Restaurování dvojice božích muk
16.   Náměšť nad Oslavou – Rehabilitace 

dobové výmalby stěn a kleneb a provedení 
interiérové instalace nové prohlídkové 
trasy – Apartmán hraběte Haugwitze

17.   Nová Cerekev – Celková obnova synagogy
18.   Nový Rychnov (Křemešník) – Obnova a re-

staurování lesní křížové cesty a restauro-
vání oltáře Českých patronů vč. relikviáře 
s replikou svatováclavské koruny v kostele 
Nejsvětější Trojice

19.   Pavlov – Obnova interiéru kostela  
sv. Jakuba a sv. Filipa

20.   Pohled – Obnova fasády hřbitovní kaple 
21.   Přibyslav (Ronov) – Obnova kamenného 

mostu po havárii 
22.   Rokytnice nad Rokytnou – Celková obnova 

střešního pláště kostela sv. Jana Křtitele 
23.   Římov (Vísky) – Oprava Černého křížku 

v Římově (Vískách)
24.  Strážek – Obnovení sochy sv. Barbory 
25.   Svratka – Restaurování litinového náhrob-

ku Anny Conrathové
26.   Štěpánov nad Svratkou – Oprava kostelní 

věže kostela sv. Petra a Pavla 
27.   Třebíč – Obnova a celková rehabilitace 

průčelí domu č. p. 13
28.   Třebíč – Obnova uličního průčelí bývalé 

židovské školy
29.  Vyskytná nad Jihlavou – Celková obnova 

kaple sv. Antonína na Rounku
30.  Žďár nad Sázavou – Obnova fasády kaple 

sv. Barbory 

O knihovnu byl v Brodě vždycky 
zájem, jak dokládají historická 
fota z roku 1955.
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.............................................................
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.............................................................
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.............................................................
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ANKETNÍ LÍSTEK

Termín hlasování: 10. 3. – 16. 4. 2014

Způsoby hlasování: 
písemně – prostřednictvím anketního líst-
ku z těchto novin, který odešlete na adresu 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřa-
bina 2013“
elektronicky – pomocí elektronického 
formuláře, který je k dispozici na  

www.kr-vysocina.cz > kultura, památky 
a cestovní ruch.

Podmínky hlasování:
  svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci 

v každé kategorii
  každý má právo hlasovat pouze  

jedenkrát

V pondělí 10. března odstartovalo hlasování do 10. ročníku ankety 
Zlatá jeřabina. O hlasy svých příznivců se i v letošním roce uchází 
třicet aktivit vybraných v kategorii Kulturní aktivita a třicet v kategorii 
Péče o kulturní dědictví. Hlasovat je možné až do 16. dubna.

První tři vítězné počiny v obou katego-
riích získají finanční dar a na slavnost-
ním vyhlášení vítězů dne 27. května 
2014, tentokrát v nově opravných pro-
storách třebíčského zámku – sídle Mu-
zea Vysočiny Třebíč, převezmou z ru-
kou hejtmana Zlatou jeřabinu – Cenu 

Kraje Vysočina za kulturní počin roku 
2013.

Více informací o anketě a jednotlivých 
soutěžních aktivitách naleznete na webo-
vých stránkách Kraje Vysočina v sekci 
kultura, památky a cestovní ruch.

Lenka Novotná

http://www.kkvysociny.cz
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Přednáška Stanislava Motla
Po stopách slavných a zapomenutých

V úterý 15. dubna 2014, od 18.00 hodin
v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava – budova B, kongresový sál.

Přednáška a promítání známého českého novináře a spisovatele Stanislava Motla 
o putování po stopách zajímavých lidí a o tom, že legendy jsou často odlišné od 
toho, co tito lidé skutečně prožili. Povídat se bude například o loupežníkovi Nikolu 
Šuhajovi, o slavném spisovateli a letci Antoine de Saint-Exupérym a dalších… 

Vstup zdarma.

POZVÁNKA

Z Hamrů až na konec světa
Do Hamrů nad Sázavou se může-
me vydat ze Žďáru nad Sázavou, 
kam dorazíme vlakem a od vlako-
vého nádraží se vydáme po čer-
vené turistické značce do vesnice 
Najdek. Podél řeky Sázavy po-
kračujeme kolem Olšiakovy sochy 
Mamuta a horolezci oblíbené Roz-
štípené skály k Brdíčkovu mlýnu. 
Ten je ale otevřený až od května, 
a proto se k němu vrátíme někdy 
příště. Dále se značka stáčí do kop-
ce ke Šlakhamrům, staré osadě, je-
jíž historie sahá do dob, kdy se zde 
začala těžit a zušlechťovat železná 
ruda. Na konci obce najdeme pa-
mátníček zemské hranice mezi Če-
chy a Moravou, který místní used-
líci nazvali Koncem světa.

Po žluté turistické značce po-
kračujeme k vrcholu kopce Pepe-
rek, kde se v listnatém lese skrý-
vá stejnojmenné rulové skalisko, 
vzniklé mrazovým zvětráváním. 
Vrchol Peperku se nachází v nad-
mořské výšce 675 m n. m.

Z kopce scházíme severním 
směrem a po necelém kilometru 

se opět připojujeme ke značce vy-
cházkového okruhu značeného 
písmenem H. Cesta lesem vede 
kolem rybníku Rejznarka a jezírka 
Vápenice, pozůstatku po dobývání 
vápence, které je napájeno silným 
spodním pramenem vody. Pověst 
ale mluví o tom, že bylo zalito sl-
zami z nešťastné lásky. Od jezírka 

pokračujeme souběžně s modrou 
turistickou značkou, po jednom 
kilometru vyjdeme z lesa, míjíme 
rybník Mikšovec a pokračujeme 
k další Olšiakově soše Mamlase. 
Ta byla vůbec první sochou tohoto 
umělce na Žďársku.

Hamerský okruh pokračuje 
dál k soše Hamroně, Hamry nad 

Sázavou a zpět do Najdeku. Cestu 
si můžeme z patnáctikilometrové 
trasy zkrátit – ještě před sochou 
Hamroně odbočit doprava na čer-
venou turistickou značku a dojít 
tak po 1,5 km opět k železniční 
stanici Hamry nad Sázavou.

Petr Novák

Recept

BRAMBOROVÉ LÍVANCE
Vrátíme se k receptům našich 
babiček a podle pokynů 
jedné havlíčkobrod-
ské kuchařky si 
usmažíme bram-
borové lívance, 
tradiční pokrm 
Vysočiny.

Budeme 
potřebovat půl 
kilogramu vaře-
ných a nastrou-
haných brambor, 
jedno vejce, 1 dkg 
droždí, 3 dkg cukru, špet-
ku soli, 18 dkg mouky a půl 
litru mléka. Všechny ingredien-
ce smícháme a směs necháme 
vykynout. 

Po vykynutí vytvoříme ko-
lečka o průměru přibližně 5 cm 
a smažíme s olejem nebo sádlem 
na pánvi. Necháme vychladnout 

a podle 
svých chutí ozdobíme. 

Můžeme připravit slanou i slad-
kou variantu.

Recept pochází z archivu Mu-
zea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, 
které sídlí v Havlíčkově domě.

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.

Autorství: Mar-
tin Němeček

Mezinárodní 
projekt Kraje 

Vysočina
Nemladě Název značky 

poloměru Mykací stroj
POMOC: AEL, 
AIRAN, EA, 

OSEPA.

Předmět  
ve škole 
(hovor.)

Předložka Tropický jiho-
asijský strom

Symetrály 
(zdrobn.) Snížený tón H Zvíře 

podobné žirafě Bratrovrah Část chodidla

Časté jméno 
obcí v Česku

Povzbuzování 
(hiphip)

Orgán čichu

Značka 
kilopondu

5. DÍL 
TAJENKY

Kancelářská 
zkratka

Hojný druh 
motýla

Babylonský bůh 
deště

Včelí spole-
čenství

Uchazeč, 
čekatel

Látka s hebkým 
vlasem

Členové král.
dvora

2. DÍL TAJENKY
Rostlina kalaba

Slabika 
popěvku

Kyperský fotba-
lový klub Seknutí

Značka 
kilovoltu

Nápoj z vo- 
dy+jogurtu

Jméno spisova-
tele Staška

Národ
Španělský 
souhlas

Štětina černé 
zvěře Ustýlat

Čiva
Řecké písmeno

Tučnolistá 
rostlina

Úrod. ostrůvek 
pouště

Těles. výchova 
(zkr.)

Rada obrany 
státu 

Dřevěná zátka 
sudu

4. DÍL TAJENKY 1. DÍL TAJENKY
Čajová růže

Název
písmene L

Utrhnout
Býv. SPZ okresu 

Ústí n.Lab.

Umělá tkanina
Inic. sklad. 
Janáčka

Růžice, rozeta 3. DÍL` 
TAJENKY

Řídicí 
stanoviště

Mužské jméno 
(20.7.) Mistr meče

Osobnost regionu

DOBRÉ DÍLO KRAJINÁŘE 
A PORTRÉTISTY JIŘÍHO MÁDLA
Houserovku, obec se zajímavým 
názvem nedaleko Pelhřimova, si 
zvolil za svůj letní byt (stejně jako 
herečka Jarmila Kurandová) a po-
sléze i za trvalé sídlo akademický 
malíř a grafik Jiří Mádlo. Ač byl 
rodákem z Lovosic, k srdci mu 
přirostla Vysočina se svými dale-
kými výhledy, s drsnými a na sníh 
bohatými zimami, s vedutami 
měst, s lidmi, s nimiž si dobře 
rozuměl. Byla to převážně krajina 
mezi Pelhřimovem a Počátkami, 
kterou si zamiloval a jíž zůstal 
věrný až do své smrti 1. března 
2008.

Jiří Mádlo se narodil před 
osmdesáti lety, 13. března 1934. 
Na pražské akademii byl žákem 
profesorů Vlastimila Rady a Vladi-
míra Silovského. Učitelské vzdělá-
ní získal na Pedagogické fakultě 
Karlovy university v Praze, kde byl 
jeho profesorem i Cyril Bouda.

I když Vysočina byla jeho lás-
kou, neodolal a po převratu 
v roce 1989 zamířil do ciziny. Nej-
raději maloval v Rakousku a v Ho-
landsku. Tam měl mnoho zájemců 
o portréty, které tvořil s až ne-
uvěřitelnou precizností – stejně 
jako v případě Otokara Březiny, 
Antonína Sovy nebo Jarmily Ku-
randové. Byl však nejen výborným 
portrétistou, ale i krajinářem. Po-
zoruhodné jsou rovněž Mádlovy 
grafické cykly, exlibrisy i novoro-

čenky, z technik používal nejraději 
litografii a dřevořez.

V době totality nebyl Mádlo 
komunisty protěžovaným uměl-
cem, proto se i jako člen výboru 
Sdružení pražských malířů aktivně 
podílel na změnách, které nastaly 
po roce 1989.

„U Jiřího Mádla jsem měl mož-

nost potvrdit si dávnou pravdu, že 
jen tam, kde je v souladu lidský 
charakter s uměleckou poctivostí, 
může vzniknout dílo, které autora 
přežije,“ uvedl jeho celoživotní 
přítel, spisovatel Ladislav Stehlík.

Ani po těžké nemoci, která ho 
připravila o největší radost – ma-
lování – nepropadl Jiří Mádlo de-
presi. Na sklonku života se dočkal 
i vydání své monografie.

Pavel Kryštof Novák

Ex libris – svébytná kategorie výtvarné činnosti, v níž vynikal i Jiří Mádlo – v latině znamená doslova z knih, ve smyslu Tato kniha je z knih pana XY. „Oznámení“, původně 
tištěné při tisku knihy, nejčastěji na tzv. přídeští (... viz tajenka.), označuje vlastnický vztah určité osoby k danému výtisku knihy. Zpravidla obsahuje jméno vlastníka, bývá 
i v podobě erbu, znaku, motta či sloganu. Dnes se většinou jedná o papírovou nálepku formátu A6 nebo menší, umístěnou na některé straně knihy, nebo otisk razítka.

Křížovka o ceny

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 února 2014: 
zemřel ve vězení na Špilberku. Výherci: Jaroslava Janáková ze Skály u Havlíčkova Brodu, Věra Pospíšilová z Koněšína, Věra Hošková z Velké Losenice. Výhercům blahopřejeme!

CENTRUM KORÁLKY OSLAVÍ V MORAVSKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH DESET LET
Na počátku existence mateřského 
centra v Moravských Budějovicích 
byly v říjnu 2004 tři maminky – Gábi-
na, Jana a Lea – a dvě místnosti, kte-
ré poskytl místní Dům dětí a mládeže. 
Funguje v něm dodnes. „Jako v životě 
je centrum jednou dole a jednou 
nahoře. V roce 2012 navštívilo akce 
Korálků skoro tisíc účastníků, minulý 
rok jich byla pouze polovina,“ pro-
zrazuje současná koordinátorka Olga 
Straňáková. Důvodem byla podle 
ní hlavně výměna maminek, které 
v centru pracují dobrovolně a po dvou 
letech odcházejí opět do práce. Pak je 
nutné najít nové dobrovolnice, které 
starost o rodinné centrum převez-
mou. „Pořádáme hodně akcí, kterých 
se může zúčastnit kdokoliv a všechny 
je vyvěšujeme na naše webové 
stránky,“ uvádí Straňáková.

Letos můžou maminky s ratolestmi 
přijít například každý den na dopo- 
lední hernu. V úterý připravili pro děti 
od 18 měsíců Šaškoviny šaška Vaška 
s maňáskem. Odpoledne fungují krea- 
tivní dílny pro děti, ale i pro dospělé. 
„Vyráběli jsme například polštářky, 
které zašleme do projektu Mámy pro 
mámy, čímž podpoříme už šestým 
rokem maminky nedonošených dětí,“ 
říká Straňáková. Snahou Korálků a ak-
tivních maminek je vylepšit prostory 
centra a nabízet ucelené služby pro 
maminky – od těhotenského cvičení, 
přes předporodní kurzy až po akce 
pro menší i větší děti. „Jsme členy sítě 
mateřských center a chystáme letos 
více venkovních akcí, jako například 
dubnové Jarní putování v rámci téma-
tu Rodina a životní prostředí,“ uzavírá 
Straňáková. Monika Fiedlerová
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Přírodní památka Peperek.

Památník na Konci světa. 
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 Veřejná vysoká škola nabízí tříleté 
 bakalářské studijní obory v prezenční 
 i kombinované formě studia: 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, Jihlava

aplikovaná informa� ka (p)
cestovní ruch (p, k) 
 nance a řízení (p, k)
počítačové systémy (p, k)
porodní asistentka (p)
všeobecná sestra (p, k)
zdravotně sociální  pracovník (p)
Absolvent získává  � tul bakalář (Bc.)

Dlouhodobá praxe v rámci studia!

Podání přihlášek
ke studiu
do 30. 4. 2014

  informace:.

  studijní oddělení.

  tel.: 567 141 181.

  email: studijni@vspj.cz.

  www.vspj.cz.

www.tabory-vysocina.cz
VYBERTE SI...

TÁBORY VYSOČINA:
* největší regionální katalog táborů
* tábory z Vysočiny i celé ČR
* možnost přihlášení...

RADY PRO RODIČE:
* jak vybrat správný tábor?
* poprvé na tábor?

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

•   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).

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 
www.kamennezdravi.cz

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

Po přečtení několika kladných článků o va-
šich minerálech jsem si loni v létě objednala 
2 plechovky, abych na sobě vyzkoušela je-
jich účinky. Mám zvýšený cholesterol a trá-
pila mě bolest ramene a kyčelního kloubu. 
Po třech měsících užívání minerálů bolest 
ramene ustoupila, kyčel se rovněž zklidnila, 
a po kontrole u lékařky mi snížila dávku léku 
na cholesterol na polovinu. Minerály jsem 
tedy nasadila i manželovi, který má vyso-
ký krevní tlak a rovněž mohu říci, že se cítí 
lépe. Objednávám další 4 plechovky mine-
rálů a děkuji.
 Jana Smékalová, Bedihošť

Na doporučení rodinného známého, který 
pravidelně užívá Schindeleho minerály již 
skoro rok na bolesti zad, jsem si je u vás za-
koupila na vyzkoušení za stejným účelem. 
Minerály užívám od listopadu 2013 a jejich 
účinky jsou znatelné. Nejen že mě přestaly 
bolet záda, ale upravila se mi stolice a lépe 
spím. Na základě lékařského vyšetření se 
také zjistilo, že jsem měla nízké hodnoty 
draslíku v těle, na což jsem užívala prášky. 
Minerály mi pomohly upravit tyto hodnoty, 
a na doporučení lékaře jsem prášky přesta-
la brát úplně. S minerály jsem spokojená a 
hodlám je užívat i nadále. 
 Marie Litavská, Hranice

Dobrý den. Je mi 62 let a chtěla bych se s 
Vámi podělit se svou zkušeností s užíváním 
minerálů, které jsem dostala darem od mé 
dcery. Rozpuštěné bahno na mě nepůsobi-
lo zrovna příjemně, ale chtěla jsem jí udělat 
radost. Po nějaké době užívání, cca měsíc, 
jsem si uvědomila, že necítím bolest v palci 
u nohy, v koleně a v ruce, kde jsem měla 
artrózu. Také mě přestaly brnět prsty na 

rukou (syndrom karpálního tunelu), obstři-
ky se už nekonaly, nebyly nutné. A vůbec, 
cítila jsem se mnohem lépe, zlepšil se stav 
nehtů i pokožky. Spotřebovala jsem celé 
balení. Z vysokého tlaku je tlak ideální. Dě-
kuji Vám a objednáváme další 2 kusy. 
 Marie Čadílková, 
 Rožnov pod Radhoštěm

V srpnu 2010 jsem dostal těžký infarkt. 
K vánocům téhož roku jsem měl pod 
stromečkem jako dárek Schindeleho mi-
nerály a knížku k přečtení. Nevěřil jsem, 
ale žasnul nad vším, co se v ní psalo. Po 
přečtení jsem začal brát doporučenou 
jednu odměrku denně. Moje krevní testy 
při kontrolách u kardiologa jsem po in-
farktu měl spíše negativní, vše bylo nad 
průměrnou hranicí, než by mělo být. Po 
půl roce užívání Schindeleho minerálů se 
mi výsledky z krevních testů upravily na-
tolik, že doktor nechtěl věřit, když jsem 
mu o minerálech říkal. A nejenom to. Srd-
ce mám slabé, ale nikdo mi nechce věřit, 
že jsem po infarktu, protože moje fyzická 
výkonnost je jako u zdravého člověka. 
Při turistice a chůzi se nezadýchávám a 
do kopce šlapu jako mladík. 
Nezbývá mi nic jiného, 
jenom moc poděkovat 
za tento produkt a sna-
žím se ho doporučovat i 
mým přátelům. Užíváme 
ho spolu s manželkou a 
můžu ještě na závěr po-
znamenat, že i co se týče 
nachlazení, celkové imu-
nity, vše se zlepšilo.
 Marián Pavlík, 52 let, 
 Olomouc.

Může tohle být náhoda?

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

Nebo snad podvod?
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.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid křemičitý SiO2 61,9 g Zinek Zn 0,0098 g
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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
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Inspirace, srovnání a přehled:
navštívit veletrhy šetří čas i peníze

Vše od základů stavby až po vybavení 
nábytkem na brněnském výstavišti
Návštěvou veletrhů získáte jak informace potřebné 
ke stavbě či rekonstrukci bydlení, tak i inspiraci, 
jak si zajímavě a vkusně vybavit interiér. K hlavním 
tématům veletrhů patří více než aktuální problematika 
rekonstrukcí panelových bytů s primárním zaměřením 
na domácí kutily. Veletrh MOBITEX se pak bude 
věnovat poradenství v oblasti výběru kvalitního nábytku 
a představení tradičních českých výrobců nábytku. 
Váháte s návštěvou? Nabízíme vám hned deset dobrých 
důvodů, proč navštívit veletrhy!

Novinky jak pro stavbu, 
tak i pro interiér
Chcete držet krok s novinka-
mi ve všech oborech stavebnic-
tví a technického zařízení budov? 
Pak není co řešit – návštěvu sta-
vebních veletrhů si nenechte ujít! 
A oblíbené 2 v 1: nabídka vystavo-
vatelů MOBITEX obsahuje nové 
kolekce pro nadcházející sezonu, 
ať už se jedná o kuchyně, ložnice 
či obývací a dětské pokoje.

Přestavby a rekonstrukce 
dostupné pro každého
Letošní veletrh se primárně vě-
nuje vnitřním rekonstrukcím 
panelových bytů se zaměřením 
na přestavby svépomocí a řeše-
ní nevyhovujícího bydlení. S tou-
to problematikou se setkáte jak 
na jednotlivých výstavních expo-
zicích, v doprovodném programu, 
tak i v jednotlivých poradenských 
centrech.

Poradenství nejenom 
ke stavebním materiálům 
a technologiím
Chystáte-li se stavět svépomocí 
či si vybíráte dodavatele stavby, 

zastavte se v našich poraden-
ských centrech. Ta jsou zaměře-
na nejenom na teoretická výcho-
diska a rady, ale i na praktické 
ukázky. Získáte nezávislý přehled 
o vhodných stavebních materiá- 
lech, používaných technologiích 
a stavebních postupech, navíc 
v návaznosti na aktuální legisla-
tivní změny.

Nová zelená úsporám 
a OP Životní prostředí 
na Stavebních 
veletrzích Brno
Ministerstvo životního prostře-
dí a Státní fond životního pro-
středí ČR budou na Stavebních 
veletrzích Brno 2014 prezento-
vat program Nová zelená úspo-
rám a aktuální možnosti podpory 
z Operačního programu Životní 
prostředí.

Inspirujte se, jak si 
zařídit interiér
Inspiraci nabídne projekt Inspira-
tivní interiéry, který představuje 
reálnou ukázku toho, jak je mož-
né pracovat s prostorem a jednot-
livými exponáty vystavovatelů. 

Návštěvníci mohou využít bez-
platného poradenství interiéro-
vých architektů v poradenském 
centru Architekt. To je umís-
těno přímo na výstavní ploše 
mezi expozicemi jednotlivých 
vystavovatelů.

Kvalitní nábytek 
a jak ho vybrat?
To vám poradí v poradenských 
centrech oborových asociací sva-
zů. Zde získáte aktuální informa-
ce, jak na vlastní výběr kvalitní-
ho nábytku. Stranou nezůstane 
ani problematika zdravotní nezá-
vadnosti a seznámení s tradičními 
českými výrobci nábytku.

Audiovizuální technika jako 
součást moderního interiéru
Špičkovou audiovizuální techni-
ku jako součást moderního inte-
riéru představí projekt Technolo-
gie&Design. Prezentace novinek 
z oblasti audiovizuálního svě-
ta v kombinaci s kvalitním de-
signem – to je svět domácího kina 
od firmy Jasyko. V letošním roce 
se můžete těšit na poslední no-
vinky od firmy LG (O-LED Tech-
nologie a rozlišení 4k), vše na ří-
dicím systému pro inteligentní 
domy Crestron.

Vše pro zahradu – vaši radost
Na více než tisíci metrech čtvereč-
ních nejenom inspiraci, ale i po-
těšení z praktických ukázek či 
připravených případových studií 
nabídne veletržní kapitola Zahra-
da a hobby. Kromě toho i širokou 
nabídku letniček, trvalek, dře-
vin a doplňků do zahrad, mimo 
to ukázky různých dřevěných 
staveb či dětských hřišť. Ty letos 

rozšíří nabídka dřevěného nábyt-
ku na zahrady a verandy. Každý 
kutil či zahradník si určitě přijde 
na své, neboť si zde bude moci vy-
stavený sortiment zakoupit a od-
vézt rovnou na zahradu!

Dřevostavby?  
Navštivte veletrh DSB!
Druhý ročník veletrhu DSB – 
Dřevo a stavby Brno se uskuteč-
ní opět souběžně s Mezinárod-
ním stavebním veletrhem IBF. 
I nadále je jediným takto zaměře-
ným veletrhem na Moravě a koná 
se za odborné podpory Asociace 
dodavatelů montovaných domů. 
Problematice dřevěných a monto-
vaných domů se věnuje skutečně 
komplexně – nabídku vystavova-
telů doplňuje doprovodný pro-
gram veletrhu, který se v letošním 
roce dá shrnout pod název ener-
geticky úsporné a zdravé bydle-
ní v dřevostavbě. Součástí bude 
také poradenské centrum a výsta-
va hotových dřevěných montova-
ných domů ve Stavebním centru 
Eden 3000 v sousedství brněnské-
ho výstaviště.

Zvýhodněná cena vstupného
Nejenom pro návštěvníky je při-
praveno mnoho zajímavých novi-
nek, které přispějí ke zvýšení je-
jich spokojenosti. Nově se veletrh 
koná od středy do soboty, denně 
od 10.00 do 18.00 hodin. Návštěv-
níky jistě potěší také zvýhodně-
ná cena vstupného ve všední den 
od 15.00 a po celou sobotu, kdy je 
možné veletrh navštívit se slevou 
50 %, tedy za 80 Kč.

Více informací naleznete na  
www.ibf.cz nebo na www.mobitex.cz

Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník Mezinárodního stavebního 
veletrhu IBF a Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX

VELETRH MOBITEX PŘEDSTAVÍ AKTUÁLNÍ 
TRENDY VE VYBAVENÍ INTERIÉRU
Od 23. do 26. dubna se na brněn-
ském výstavišti uskuteční další 
ročník Mezinárodního veletrhu 
nábytku a interiérového designu 
MOBITEX. Jednou z novinek je 
umístění veletrhu MOBITEX do pa-
vilonu F, kde na ploše přes 4500m2 
vystavovatelé představí nejnovější 
trendy ve vybavení interiéru, byto-
vých doplňcích a osvětlení. 

Čalouněný a sedací nábytek 
nejenom od českých výrobců
Novinky pro nadcházející sezonu 
představí přední výrobci a dodava-
telé nábytku na český trh. Čalouně-
ný nábytek a sedací soupravy před-
staví zástupci největších českých 
výrobců Jech CZ, PF nábytek, Böhm, 
H-Interier, Phase a Bytcentrum, kteří 
patří mezi tradiční vystavovatele. 
Z dovozců zahraničních čalouně-
ných sedacích souprav můžeme 
jmenovat firmy  Carelli, JV Pohoda. 
Nesmíme opomenout ani maďar-
ského výrobce sedacích souprav, 
firmu Max Pelle, rakouskou firmu 
Womme s rustikálním nábytkem či 
polského výrobce sedacích souprav 
Pamil Meb.

Ložnice a kuchyně 
v centru pozornosti
Neodmyslitelnou součástí veletrhu 
je také nabídka vybavení kuchyní 
a ložnic. Již tradičně se v Brně 
představí kuchyně značky Schmidt, 
český výrobce kuchyní firma Gabon 
nebo rakouský výrobce kuchyní Dan 
Küchen. Ložnice a postele budou 
prezentovat firmy Jelínek – výroba 
nábytku, Postelia, Eurotest. Sa-
ffronbeds, segment matrací a roštů 
zastupuje například přední italský 

výrobce firma Magniflex. Nabídku 
doplní luxusní koberce předních 
světových výrobců, které představí 
firma Bakero.

Inspirace a poradenství 
na veletrhu MOBITEX
Chybět nebudou ani návštěvnicky 
vyhledávaná poradenská centra za-
měřená na výběr kvalitního nábytku 
a představení tradičních českých 
výrobců nábytku. I v letošním roce 
budete moci využít poradenství inte-
riérových architektů v poradenském 
centru Architekt, které je umístěno 
přímo na výstavní ploše mezi expo-
zicemi jednotlivých vystavovatelů. 
Bytoví architekti jsou k dispozici 
zdarma po celou dobu konání veletr-
hu pro všechny zájemce, kteří hledají 
řešení a odpovědi na své otázky. 
V rámci projektu Architekt budou 
poskytovat poradenství bytového 
architekta firmy ARCHouse, Szabo 
Interier a ATAK Design. Špičkovou 
audiovizuální techniku jako součást 
moderního interiéru představí projekt 
Technologie&Design.

Designové novinky studentů 
na GRAND PRIX MOBITEX
Neotřelý pohled na situaci a řešení 
nabídne soutěžní přehlídka Grand 
Prix MOBITEX, která  se koná 
ve dvou sekcích, a to vystavova-
tel a student. První den konání 
veletrhu vybírá odborná porota 
z vystavených výrobků a návrhů 
nejlepší práce, kterým udílí ocenění 
v kategoriích „progresivní design“ 
a „progresivní technologie“. Výběr 
nejlepších prací bude prezento-
ván na veletrhu MOBITEX 2014 
v pavilonu F.

PŘEHLED PORADENSKÝCH CENTER
Poradenství nezávislých odbor-
ných asociací, svazů a spolupo-
řadatelů veletrhů tvoří nedílnou 
součást nabídky. Přehled letošních 
poradenských center a oblastí 
možných otázek je široký.

Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostře-
dí ČR budou na Stavebním veletr-
hu Brno 2014 prezentovat program 
Nová zelená úsporám a Operační 
program Životní prostředí.

Nejlepší péče pro vaši zahradu
Milovníci zahradničení najdou 
inspiraci a dobré rady u Asociace 
zahradnického výstavnictví a spo-
lečnosti Agro Brno – Tuřany, a. s.

Všechny otázky stavebnictví
Stavební poradenské centrum 
České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě pomůže nejenom s vý-
běrem vhodných materiálů, ale 

i se všemi ostatními otázkami ze 
všech oborů stavebnictví.

Energeticky úsporné a zdravé 
bydlení v dřevostavbě 
Pro všechny otázky z oboru dře-
vostaveb a ochrany dřeva je při-
praveno poradenské centrum Aso-
ciace dodavatelů montovaných 
domů a Výzkumného a vývojové-
ho ústavu dřevařského.

Zdravotně nezávadný nábytek
Jak vybrat kvalitní sedací a lehací 
nábytek tak, aby záda nebolela 
a cena odpovídala kvalitě a pře-
devším zdravotní nezávadnosti, 
poradí odborníci z Cechu čalouní-
ků a dekoratérů.

Jak se pozná kvalitní nábytek?
S výběrem kvalitního nábytku po-
radí v poradenském centru Klastru 
českých nábytkářů. Součástí je 
také představení tradičních čes-
kých výrobců nábytku.

23.–26. dubna 2014 Brno - Výstaviště
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Rodinné pasy objíždějí  
i letos Vysočinu s karnevaly
I letos připravil Kraj 
Vysočina Karnevaly pro 
celou rodinu. První se 
konal ve druhé polovině 
února v Havlíčkově Brodě, 
další zastávky následovaly 
v Želivě, Zbilidech, 
v Pozďatíně a ve Svratce.

„Karnevaly přesně zapadají do ro-
dinné koncepce Kraje Vysočina 
a jejich hlavním smyslem je vy-
plnit lidem volný čas. Setkáváme 
se jen s kladnými ohlasy, všechny 
kulturní domy praskají ve švech 
a na mnoha místech bychom na-
plnili klidně dva sály,“ říká rad-
ní Kraje Vysočina pro oblast so-
ciálních záležitostí Petr Krčál 
(ČSSD).

Vstupné na karnevaly bylo zdar-
ma a program nabídl zábavu pro 
malé i velké návštěvníky. Nechy-
běly soutěže pro děti, výtvarné díl-
ny, malování na obličej, fotokou-
tek, hrané pohádky nebo dětská 

show Kouzelný výlet. Pro rodiče 
a prarodiče pak k tanci a posle-
chu hrála hudební skupina Karel 
Gott Revival Morava a navíc si pří-
mo na místě mohli pořídit Rodin-
ný pas nebo Senior pas. Akce pro 
malé i velké se konala v rámci pro-
jektů Rodinné a Senior pasy Kraje 
Vysočina. Mediálním partnerem 
karnevalové tour bylo Hitrádio Vy-
sočina. „V letních měsících plánu-
jeme zopakovat prosluněnou tour. 
S Veselicemi bychom rádi navští-
vili další obce po celé Vysočině. 
Zájem je obrovský,“ uzavírá Petr 
Krčál.

 Ondřej Rázl

SPORT

Tabulka na www.kr-vysocina.cz

Více na www.behjk.wz.cz

Běh městem spolu s Jarmilou Kra-
tochvílovou odstartoval hejtman 
Jiří Běhounek.

Vysočinu na jaře znovu ovládly Karnevaly rodinných pasů a Senior pasů.
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Malí i velcí návštěvníci viděli i akrobatické taneční prvky.

Mezi maskami jednoznačně vedly princezny.

Zadavatel: Kraj Vysočina

Vydavatel: 
R MEDIA, spol. s r.o.
Pernerova 673/47, 
186 00 Praha 8 

Kontakty:
Ing. David Švábenický – ředitel 
společnosti, tel.: +420 233 071 639, 
mobil: +420 737 220 035 
e-mail:  david.svabenicky@rmedia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař,  
mobil: +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
Redakční rada: Miroslav Houška, 
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla, 
Jiří Běhounek, Ota Benc, Marie Černá, 
Ladislav Jirků,  Ivana Šteklová, Zdeněk 
Kadlec, David Švábenický, Milan Pilař

Adresa redakce:
R MEDIA, spol. s r.o., pobočka Havlíčkův 
Brod, Mediální centrum, B. Kobzinové 
2020, 580 01 Havlíčkův Brod

Reklamace distribuce:  
tel.: +420 564 602 328

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407, e-mail:  
jitka.parbusova@seznam.cz

Registrováno pod číslem MK ČR 
E 14751.  Náklad ověřuje ABC 
ČR, člen IFABC.

Uzávěrka dubnového vydání: 
10. dubna 2014

Číslo vychází: od 28. dubna 2014

rated

Zlatý středník

2012

KRAJ VYSOČINA PODPOŘÍ NADĚJNÉ SPORTOVCE
Dvanáct sportovních center 
po celém Kraji Vysočina, která 
sdružují nadějné talenty, si mezi 
sebe rozdělí více než 4,3 milionu 
korun. O dotaci rozhodla Rada 
Kraje Vysočina a doporučila ji 
schválit krajským zastupitelům. 
Proti loňsku se objem finančních 
prostředků zvýšil o tři procenta. 
Více peněz půjde do stolního te-
nisu, házené, atletiky a moderní 
gymnastiky.

Kromě sportovních center pod-
poruje Kraj Vysočina regionál-
ní sportovce i z jiných programů. 
V rámci Fondu Vysočiny financu-
je například výstavbu a údržbu 
sportovišť, sportovní aktivity pro 
děti a mládež nebo pořádání ná-
rodních i mezinárodních mistrov-
ství. Ondřej Rázl

Olympijské medaile 
dorazily na Vysočinu

Martina Sáblíková opět zářila! 
Rychlobruslařka ze Žďáru nad Sázavou 
na Olympijských hrách v Soči vybojovala 
zlatou a stříbrnou medaili a celá 
Vysočina na ni může být právem hrdá.

Na začátku března přivítalo medailistku spolu 
s trenérem Petrem Novákem zaplněné žďárské ná-
městí, mezi gratulanty nechyběl ani hejtman Kra-
je Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD) a jeho 
náměstek Vladimír Novotný (ČSSD). Martina se 
setkala s úspěšnými reprezentanty Kraje Vysoči-
na z nedávné Zimní olympiády dětí a mládeže, pro 
které je bezpochyby velkým vzorem.

Došlo také na debatu o stavbě rychlobruslařské 
dráhy. Petr Novák chce uspořádat sbírku, Vysoči-
na se tak možná možná dočká dalšího moderního 
sportoviště.

 Ondřej Rázl

Martina Sáblíková ukazuje své dvě olympijské me-
daile při setkání s medailisty ze Zimní olympiády dětí 
mládeže na Vysočině.

Přijďte se podívat na výjimečnou putovní výstavu  
vybraných fotografií žurnalistické soutěže Czech Press Photo.  
Výstavu pro vás do sedmi českých měst přináší Skupina ČEZ,  
generální partner soutěže Czech Press Photo.
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	 3.–6.	dubna	2014	|	10.00–22.00	hod.	|	vstup	zdarma	
	 Karlovo	náměstí	|	Třebíč
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KRAJ VYSOČINA 
PŘISPĚL NA ÚDRŽBU 
TURISTICKÉHO 
ZNAČENÍ
Klub českých turistů na Vysočině 
dostane i letos od Kraje Vysočina 
příspěvek na turistické značení. 
Z rozpočtu poputuje na obnovu tras 
a jejich údržbu dvě stě tisíc korun.

Pravidelný každoroční příspěvek 
pomůže obnovit zhruba třetinu sítě 
tras v délce tisíc kilometrů. „Kraj 
Vysočina se podílí na financová-
ní údržby značení od roku 2003 
a za tuto dobu byly na pěší turistiku 
uvolněny z krajského rozpočtu zhru-
ba dva miliony korun,“ říká krajská 
radní pro oblast kultury a cestov-
ního ruchu Marie Kružíková (ČSSD) 
a dodává, že kromě pěších tras při-
spívají i na značení cyklotras.

Na Vysočině turisté spravují asi 
3000 km pěších tras. Díky poskyt-
nutým financím mohou speciálně 
vyškolení značkaři každoročně v jar-
ních měsících obnovit třetinu z nich. 
„Aktuální je také doznačování nebo 
přeložky neprůchodných tras v lo-
kalitách, které v minulosti zasáhly 
přírodní mimořádné události. Po-
stupně také KČT mění poškozené 
a zastaralé nástěnné mapy,“ vyjme-
novává Kružíková. Ondřej Rázl

BĚH MĚSTEM JARMILY 
KRATOCHVÍLOVÉ  
UŽ PO TŘICÁTÉ

Golčův Jeníkov bude hostit jubilejní 
30. ročník Běhu městem Jarmily 
Kratochvílové. Odstartuje tradičně 
na Náměstí T. G. Masaryka o Veliko-
noční neděli 20. dubna. 
Patnáctikilometrový silniční závod 
se i letos poběží pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka (nez. za ČSSD), který 
ho spolu s držitelkou světového 
rekordu na 800 metrů z roku 1983 
Jarmilou Kratochvílovou odstartuje. 
Závod je součástí Českého běžecké-
ho poháru, trasa povede převážně 
po asfaltu z centra Golčova Jeníko-
va přes okolní obce zpět na náměs-
tí. Nebude chybět ani závod pro 
veřejnost v délce 1234 metrů.

Sport  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Fotbal 1250 3000 1500 2500 1500 1300 1105 1500 1500 1500 1500
Lední hokej     199,2 500 0 1300 1105 1000 1000 1000 1000
Šachy     100 100 100 80 68 60 60 60 60
Volejbal     140 140 140 200 170 230 230 230 230
Plavání       200 300 300 255 225 230 230 230
Lyžování       60 200 300 0 205 250 250 250
Basketbal       200 340 292 248 230 230 230 230
Orientační 
běh

        185 188 160 160 160 160 160

Stolní tenis         50 46 39 40 32 32 38
Házená         310 178 151 225 230 230 340
Atletika           155 132 125 130 120 130
Florbal                   0 0
Moderní 
gymnastika

                  140 146,28

Cekem 1250 3000 1939,2 3700 3125 4339 3433 4000 4052 4182 4314,28

Videoreportáž na www.iKrajvysocina.cz
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foto na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4056046
http://www.behjk.wz.cz

