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Soutěž s Merkurem vyhrály 
děti z Dobronína
Vysočina má za sebou první ročník soutěže Stavíme 
z Merkuru. Čtrnáct žákovských týmů z celého regionu 
se začátkem května v Jihlavě předvedlo ve stavbě 
funkčního jeřábu z legendárního Merkuru.

Vedle konstrukčních dovedností 
museli soutěžící obstát i při pre-
zentaci před odbornou porotou. 
Soutěž vyhráli školáci ze ZŠ 
a MŠ Dobronín, dru-
hý skončil tým ze ZŠ 
Měřín a třetí žáci 
ZŠ a MŠ Žirov-
nice. Členové ví-
tězného družstva 
Radek Kasal, Mag-
dalena Macho-
vá, Vojtěch Hrdlička 
a Ondřej Kotačka získa-
li každý iPad, školáci stříbrného 
a bronzového družstva si odnesli 
stavebnice Merkur. „Jsem rád, že 
v soutěži dostaly šanci i děti, kte-
ré nejsou třeba zdatné ve sportu 

nebo vědomostech, ale vynikají 
v šikovnosti. Trénovali jsme asi tři 
týdny. To, že budeme první, jsme 
nečekali, protože některé kon-
strukce ostatních týmů byly velmi 
zdařilé,“ uvedl vedoucí vítězného 
týmu Jiří Hrdlička. 

O tom, že ani ostatní ne-
podcenili přípravu, svěd-

čí jejich výpovědi. „My-
slím, že se nám dnes 
dařilo, měli jsme to 
brzy smontované. 
Ve škole jsme jeřáb 

třikrát složili, pokaž-
dé jsme tam něco přida-

li a doladili detaily,“ dodal 
Luboš Kuchyňa, žák ZŠ Kněžice. 
S plánem sestrojit model, který 
unese největší břemeno, se svě-
řil Matouš Honzl ze ZŠ Rošic-
kého Jihlava: „Jeřáb nad zadání 

navíc ještě couvá. Vše jsme tré-
novali zhruba čtyři týdny a byla 
to do posledního šroubku týmová 
práce. Nejtěžší je pravděpodobně 
vyladění pohonu a nebudeme si 
nic nalhávat – problémem všech 
jsou šroubky v rozích,“ doplnil 
Matouš. Pozitivně soutěž hod-
notil i Roman Machálek, vedoucí 
týmu ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíč-
kův Brod: „Myslím, že děti byly 
připraveny na výbornou. Dopře-
du věděly, co má kdo dělat, tak-
že si myslím, že jim to vyšlo tak, 
jak si to představovaly. Trénova-
li jsme už asi tři měsíce dopředu. 

Myslím, že dětem pomáhala i at-
mosféra, která tu panovala, že si 
to užily.“

Soutěž je součástí společného 
projektu Kraje Vysočina a společ-
nosti Bosch Diesel Jihlava Merkur 
do škol. Cílem je zvýšit zájem dětí 
na základních školách o studium 
technických oborů. „Nadšení sou-
těžících popírá tvrzení, že dnešní 
děti nejsou šikovné. Chceme, aby 
se Merkur dostal i do vyučová-
ní. V září budou dostupné meto-
dické listy a všechny školy, které 
nakoupí Merkur, si mohou vyžá-
dat metodiku práce s Merkurem. 

Slibujeme si od toho, že se pracov-
ní vyučování vrátí zpátky do škol 
a děti budou více manuálně tvo-
řit,“ uvedla Jana Fialová, krajská 
radní pro oblast školství, mládeže 
a sportu. Zároveň dodala, že kraj 
s partnery připraví další ročník 
soutěže.

Projekt Merkur do škol, který 
od září v ostrém režimu vyzkou-
šejí základní školy na Vysočině, je 
svým rozsahem a přípravou v Čes-
ké republice ojedinělý. Kraj Vyso-
čina ho mohl realizovat díky zku-
šenostem a podpoře společnosti 
Bosch Diesel Jihlava.

Ministr zemědělství navštívil mlékárnu i školní statek
Společná zemědělská politi-
ka, hospodaření s vodou, změny 
ve státním podniku Lesy České 
republiky, osud Jaderné elektrár-
ny Dukovany nebo financování 
komunálního sektoru. Tato i dal-
ší témata otevřel při své návště-
vě Vysočiny ministr zemědělství 
Marian Jurečka (KDU-ČSL). 
Navštívil 25. dubna mimo jiné 
Mlékárnu Polná, Školní statek 
v Humpolci a besedoval se stu-
denty České zemědělské akade-
mie v Humpolci.

„Hovořili jsme například 
o společné zemědělské politice, 
v současnosti finišuje její kon-
cepce na národní úrovni. Roz-
dělujeme zhruba tři sta miliard 
korun do českého zemědělství 

a potravinářství. Chceme podpo-
rovat sektory, jako je živočišná 
výroba, pěstování ovoce, zeleni-
ny a brambor, kde je vysoká hod-
nota lidské práce, abychom do-
kázali vytvářet potenciál nových 
pracovních míst,“ uvedl ministr 
Jurečka.

Shoduje se s ním i Zdeněk 
Chlád (ČSSD), krajský radní pro 
oblast zemědělství: „Podpora 
společné zemědělské politiky by 
měla být více směřována na pra-
covní místa v zemědělství. Byl 
jsem také rád, že padlo téma voda 
a zemědělství. Existují velké tlaky 
na zatravňování ochranných pá-
sem povodí, což je pro Vysočinu 
významné téma i z pohledu sa-
motných zemědělců.“

Vysoký vývoz českého mléka 
za hranice chce ministr řešit in-
vestičním posílením zpracovatelů 
a také apeluje na českého zákazní-
ka. „To, že české mléko teče za hra-
nice, považuji za problém, a týká se 
to i dalších komodit. Další problém 
je, že český zákazník kupuje to nej-
levnější a nehledí tolik na kvalitu. 
Myslím, že český spotřebitel by měl 
kupovat české potraviny,“ zdůraz-
nil ministr Jurečka.

„Ministr Marian Jurečka se 
na Vysočině přesvědčil, že se zdej-
šímu zemědělství věnuje velká 
pozornost a práce v zemědělství 
je často posláním skutečných od-
borníků,“ uzavřel Miroslav Houš-
ka (KDU ČSL), člen zastupitel-
stva Kraje Vysočina. Eva Vorálková

Maturity  
v plném proudu
Čtyři tisíce studentů  
u zkoušek dospělosti.

Dva a půl milionu 
hasičům
Kraj pomůže s opravami  
požární techniky.

Den Země  
na Vysočině
Školáci v Novém Městě  
ztvárnili mozaiku planety.
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Eva Vorálková

Úvodní slovo

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Měsíc květen obecně chápeme 
optikou básníka Máchy, jako 
čas lásky. Na druhou stranu 
mají květnové dny i svůj histo-
rický rozměr, který bez ohledu 
na smýšlení, předsudky, posto-
je a názory většiny už sto dvacet 
let vybízí k oslavám práce. Není 
nezbytně nutné to dělat bombas-
ticky, nebo dokonce slavit svá-
tek práce povinně a z donucení. 
To už tady bylo. Za připomenutí 
ale stojí fakt, že po zdraví je pro 
většinu spoluobčanů práce nej-
důležitější životní metou. Určuje 
v mnoha případech kvalitu naše-
ho života a úroveň společnosti.

Při listování květnovým kalen-
dářem nepřehlédnu ani další klí-
čová data – 5. a 8. května, jinak 
také povstání českého lidu pro-
ti nacistické okupaci a ukončení 
druhé světové války v roce 1945 
včetně podílu sovětské a americ-
ké armády při osvobozování naší 
vlasti. S květnem je také spo-
jen nejvýznamnější čin domá-
cího protihitlerovského odboje: 
atentát na R. Heydricha, který 
provedli 27. května 1942 česko-
slovenští parašutisté za pomoci 
domácího odboje.

Kdysi někdo řekl, že jen ten, 
kdo zná skutečnou historii své 
země, se z ní může poučit. A pro-
to je vhodné si květnová výročí 
stále připomínat, poklonit se pa-
mátce všech, kteří nejen nám po-
mohli ke svobodě. Připomenout, 
co vše pro nás květen znamená, 
aby to nebyl jen ten Máchův lás-
ky čas. Napadá mě ještě jedno 
výročí, narození lékaře a psychi-
atra, zakladatele psychoanalý-
zy Sigmunda Freuda – 6. května 
tomu bylo 158 let, co se narodil 
v Příboru na Moravě. Zemřel 
za hranicemi své země, protože 
prchal před hrozbou nacismu. 
Jeho čtyři sestry se staly obě-
tí holocaustu. Naší povinností je 
nezapomínat.

Vladimír 
Novotný
náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina

Magdaléna Machová, Ondra Kotačka, Vojta Hrdlička  a Radek Kasal se svým vítězným projektem „made in Dobronín“.
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Zleva krajský zastupitel Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Marian Jurečka (KDU-ČSL), 
ministr zemědělství a Jan Mácha, ředitel Školního statku Humpolec, jediného 
školského zařízení tohoto typu na Vysočině.

Petr Závodný a Adam Pochtiol ze ZŠ Přibyslav měli během stavění originálního 
jeřábu stále dobrou náladu.ZVÝŠENÉ NÁKLADY 

DOPRAVCŮ KRAJ 
UHRADÍ
Řada uzavírek silnic v kraji zvýšila 
počet kilometrů, které musí autobu-
sy najet. Kraj Vysočina uhradí od  
1. června zvýšené náklady autobuso-
vých dopravců zapříčiněné objížďka-
mi v plné výši.

„Dosud hradíme podle smlouvy 
s dopravci jen rozdíl mezi náklady 
na zajištění veřejné služby dopravcem 
a tržbami z jízdného. Nově nebudou 
zvýšené náklady dopravců hradit spo-
lečně s krajem i cestující, ale kraj sám. 
Vycházíme tak vstříc cestujícím, kteří 
dojíždějí za prací nebo do škol,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast do-
pravy Libor Joukl (ČSSD). Opatření by 
ročně mělo přijít kraj přibližně na mi-
lion korun. Do budoucna by se podle 
Libora Joukla nemělo stávat, že cestu-
jící budou muset dát za jízdenku více 
jen proto, že autobus najede kilometry 
navíc po objížďce. Milan Pilař

Další informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na:p

www.jungeuni-waldviertel.at

Mladá univerzita 
Waldviertel 2014
Mladá univerzita 
Waldviertel 2014
4.–8. srpna 2014 / Kampus Raabs

Stavebnice 

Merkur by měla 

zvýšit zájem dětí 

o technické 
obory.

http://www.kr-vysocina.cz
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LETOŠNÍ MATURANTI MAJÍ ZA SEBOU ZKOUŠKY DOSPĚLOSTI 
Květen je nejenom měsíc lásky, ale pro studenty 
posledních ročníků středních škol především 
měsíc skládaní zkoušek dospělosti. Státní maturity 
odstartovaly v pátek 2. května, a to dopoledne testem 
z matematiky a odpoledne písemnou prací z angličtiny.

„Maturitu mělo na Vysočině 
skládat 3590 studentů a dalších  
340 studujících dálkovou for-
mou,“ uvedla krajská radní pro 
oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová (ČSSD).

Celé zajištění má na staros-
ti společnost Cermat. Komplex-
ní zkouška má tři dílčí části: di-
daktický text, písemnou práci 
a ústní zkoušku. Trojité prově-
ření se týká jazykových zkou-
šek, tedy českého jazyka a litera-
tury a cizího jazyka bez ohledu 

na to, zda jde o zkoušku povin-
nou nebo nepovinnou. Zkouška 
z matematiky probíhá pouze for-
mou didaktického testu. Stejně 
jako v loňském roce mají i letošní 
zkoušky jedinou úroveň obtížnos-
ti. Ústní zkoušky společné a pro-
filové části se konají od 16. května 
do 10. června. „V těchto přípa-
dech je volba termínu čistě na ve-
dení konkrétní školy. V případě 
praktických zkoušek jsou studen-
ti v ohnisku zájmu zkušebních 
komisí už od 1. dubna,“ upřesnil 
Luboš Stejskal z oddělení orga-
nizace školství Krajského úřadu 
Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina ocení 
medailemi osobnosti
Krajští zastupitelé schválili v květnu 
devatenáct jmen osobností, které se 
zasloužily o rozvoj a dobré jméno Vy-
sočiny a získají ocenění na slavnostním 
večeru ve čtvrtek 23. října. Na nejvyšší 
ocenění Kraje Vysočina – kamennou, 
skleněnou a dřevěnou medaili, které 
Kraj Vysočina uděluje od roku 2008, 
nominovali zastupitelé devatenáct 
osobností – čtrnáct mužů a pět žen. 
Mezi oceněnými jsou: reprezentant-
ka v kuželkách Naděžda Dobešová, 
spisovatel a novinář Miloš Doležal, 
talent ve hře na trubku Vilém Hofbauer, 
ochránce přírody a spisovatel Vladimír 
Májovský, opat Královské kanonie pre-
monstrátů na Strahově v Praze Michael 
Josef Pojezdný, talent v sólovém zpěvu 
Ondřej Slavičínský, vědecký pracov-
ník, vysokoškolský pedagog Ladislav 
Slonek, sklářský výtvarník hutně 
tvarovaného skla Jaroslav Svoboda, 
lékař Jaroslav Šilhan a malířka Vanda 
Truhlářová.  Milan Pilař

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Záchranná stanice Pavlov buduje 
centrum environmentálního vzdělávání

Ochránci přírody 
v Pavlově nyní dokončují 
realizaci přírodní 
zahrady. V okolí 
stanice vznikají nové 
tůně pro obojživelníky 
a stavby jako Hmyzí 
hotel, Hadí líheň nebo 
Žabí hrad. „Teď máme 
v plánu před vjezdem 
do stanice zrealizovat 
velké Broukoviště,“ 
přibližuje činnost stanice 
u Ledče nad Sázavou 
na Havlíčkobrodsku její 
ředitel Zbyšek Karafiát.

Po nejasné koncepci v minu-
lých letech, z několika stran kri-
tizované, nastoupila názorná 
osvěta.

Od března ochránci realizu-
jí evropský projekt, jehož hlav-
ním cílem je zvýšit úroveň en-
vironmentálního vzdělávání 

na Vysočině. Je určený základním 
školám a gymnáziím a v jeho rám-
ci odborníci vytvoří osmnáct uni-
kátních vzdělávacích programů, 

které rozšíří výuku na školách. 
„Veškeré současné aktivity tak 
vzájemně propojujeme. Pro-
gramy z projektu aplikujeme 

v přírodní zahradě a názorně 
tady vysvětlujeme fakta o hmyzu, 
obojživelnících nebo broucích,“ 
uvádí Zbyšek Karafiát.

„Kvalitativní posun jak v péči 
o živočichy, tak ve vztahu k veřej-
nosti, který stanice za několik po-
sledních pár let udělala, je nespor-
ný. Za velice důležité také považuji 
neustále se zvyšující návštěvnost 

ze strany veřejnosti i školských 
zařízení a nově také spolupráci 
s akademickou sférou,“ myslí si 
radní pro oblast životního pro-
středí Zdeněk Chlád (ČSSD).

Cílem pracovníků stanice je 
vytvořit komplexní centrum en-
vironmentálního vzdělávání, kde 
se široká veřejnost dozví spous-
ty zajímavých informací o živo-
tě různorodých živočichů kolem 
nás. V letošním roce pak ochrán-
ci plánují vybudovat Orlí voliéru 
pro jejich schovance – orla skal-
ního Andyho, který letos oslaví 
dvacet let.

Monika Fiedlerová

Lucie Pátková
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Návštěvníci záchranné stanice si mimo jiné mohou prohlédnout nově vybudovaný Hmyzí hotel.
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ZÁSTUPCI 
KRAJE JEDNALI 
NA UKRAJINĚ 
O SPOLUPRÁCI
V květnu navštívili zástupci Kraje 
Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím 
Běhounkem (nez. za ČSSD) a Zdeň-
kem Chládem (ČSSD), radním pro 
oblast životního prostředí a země-
dělství, partnerský region, Zakar-
patskou oblast Ukrajiny. Ve Strymbě 
a Lipovci si prohlédli zrekonstruo-
vané ordinace lékařů. Jiří Běhounek 
předal zdravotníkům dar v podobě 
nových přístrojů. Letos ukrajinští 
partneři plánují s naší pomocí 
provést další výměny oken, dveří 
i vytápění v mateřských i základních 
školách na zakarpatském venkově, 
například v obci Vilchovce-Lazy.

Kraj Vysočina podpoří vzdělávací 
aktivity, stáže pracovníků sociálních 
služeb, tábor na Vysočině pro zakar-
patské děti, které se učí český jazyk, 
výtvarnou soutěž pro zakarpatské 
děti, účast ukrajinských studentů 
na Letní žurnalistické škole v Hav- 
líčkově Brodě nebo přírodovědec-
kou konferenci k 80. výročí založení 
Užanského národního parku profeso-
rem Aloisem Zlatníkem. Milan Pilař

PŘÍJMY VYSOČINY 
DRŽÍ LETOS DANĚ 
Z MEZD A PŘIDANÉ 
HODNOTY
Přestože počáteční vývoj prvních tří 
měsíců z pohledu příjmů rozpočtu 
Kraje Vysočina nevypadal dobře, 
hodnotí ho po čtyřech měsících ná-
městek hejtmana Vladimír Novotný 
(ČSSD) pozitivněji.

„Skutečnost plnění daňových 
příjmů je nad alikvotní rozpočtova-
nou částí asi o 126 milionů vyšší. 
V porovnání s loňským rokem jsme 
tak o 1,6 procenta výš, což je o 19 
milionů víc než za leden až duben 
2013,“ zdůvodňuje mírný optimis-
mus Vladimír Novotný.

Podle jeho informací dále stag-
nuje příjem z daně z příjmu osob 
samostatně výdělečně činných, 
která od roku 2008 zaznamenala 
dramatický pokles a v roce 2014 
znovu klesla o dva miliony ve srov-
nání s rokem minulým. Daň z mezd 
je s loňskem srovnatelná a naopak 
lépe se zatím vyvíjí daň z přidané 
hodnoty. „Stále se snažíme držet 
výdaje tak, aby byly o mnoho níž 
než příjmy. Bylo by ideální, abychom 
to vydrželi do konce roku,“ dodává 
Vladimír Novotný. Milan Pilař

JEN DNY ZBÝVAJÍ DO VYHLÁŠENÍ 
LETOŠNÍCH VÍTĚZŮ VESNICE ROKU
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla 
novin Kraj Vysočina odstartvalo hod-
nocení obcí přihlášených do krajského 
kola soutěže Vesnice roku. Během čtyř 
dní měla odborná porota na Vysočině 
celkem dvacet zastávek a zaměřila se 
především na hodnocení kulturních 
aktivit, činnost obecních spolků, 
péči o zeleň, ale také na originalitu 
místních kronik a práci místních 
knihoven. „Jasno o vítězi krajského 
kola budeme mít 27. května, prvním 
úkolem pro starostu vítězné obce 

je obvykle stanovit termín slavnost-
ního vyhlášení, na které jsou zvány 
všechny soutěžící obce. V loňském 
roce byly vesnicí roku vyhlášeny Jámy 
u Žďáru nad Sázavou. Žďársko a Tře-
bíčsko bývají nejčastěji zastoupenými 
regiony v této soutěži,“ uvedl krajský 
radní pro oblast regionálního rozvoje 
Martin Hyský (ČSSD).

Soutěž Vesnice roku se letos koná 
už podvacáté a hodnotitelské komi-
se navštíví po celém Česku 306 obcí.

Jitka Svatošová

Podobně jako Petr Šula z SOŠ v Novém Městě na Moravě skládalo letos na 
Vysočině maturitu více než tři a půl tisíce studentů.
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Rozpočet kraje pomůže modernizovat letiště

Zpevnit povrch přistávací drá-
hy tak, aby na ni letadla bez pro-
blémů dosedala téměř po celý 
rok, to je cílem úpravy letiš-
tě v jihlavském Henčově, kte-
rá začne letos a skončí v příštím 
roce. „Stávající travnatá louka 
v zimě promrzá, na jaře při tání 
se nemá voda kam vsakovat, drá-
ha je měkká a rozblácená, totéž 
se opakuje po velkých deštích,“ 
vysvětlil nevhodnost současné-
ho povrchu vzletové a přistávací 
dráhy henčovského letiště Libor 

Joukl (ČSSD), náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 
dopravy.

Důvodem k modernizaci leti-
ště primárně není zvyšující se le-
tový provoz, nýbrž prodloužení 
provozní sezony. Ta nyní trvá při-
bližně osm měsíců. „V Henčově 
budou moci přistávat až středně 
velká letadla, přibližně s třiceti lid-
mi na palubě. Po rekonstrukci by 
se sezona mohla prodloužit na de-
set měsíců nebo i déle,“ konstato-
val Libor Joukl. Asfaltová letištní 

dráha bude přívětivější i pro samot-
né letouny. „Novější letadla jsou 
stavěná na asfalt, na trávě obtížně-
ji vzlétají a provozem na nerovném 
povrchu se poškozují.“ vysvětlil 
Zdeněk Kölbl, bývalý dlouholetý 
šéf letiště a nynější spolumajitel fir-
my Air Jihlava – service, která sídlí 
v areálu henčovského letiště.

Zmodernizovaná dráha má 
mít 1300 metrů a díky osvětlení 
umožní vzlet a přistání i po zápa-
du slunce. Během přeměny po-
vrchu letiště zůstane otevřené, 

počítá se s omezeným provozem. 
„Byli bychom rádi, kdyby pří-
pravné práce začaly na podzim 
a pokračovalo se i během zimy, 
ale samozřejmě vše záleží na po-
časí,“ poznamenal Zdeněk Kölbl. 
Modernizace si vyžádá 60 milionů 
korun; polovinu z této částky za-
platí město Jihlava, polovinu kraj-
ská pokladna. Letiště v Henčově 
eviduje ročně asi šest až sedm ti-
síc pohybů, přičemž jeden pohyb 
znamená přistání a vzlet letadla.

 Lucie Pátková
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Travnatou plochu letiště v Henčově nahradí asfaltová dráha dlouhá 1300 metrů.

Jámy, Vesnice roku Kraje Vysočina 2013.

foto na www.iKrajvysocina.cz

Nové tůně pro 
obojživelníky
a stavby jako Hmyzí
hotel, Hadí líheň nebo
Žabí hrad vznikají 
v Záchranné stanici
v Pavlově. 
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Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) 
Kraje Vysočina prověří 4. června cvičení ve vojenském 
prostoru Vícenice u Náměště nad Oslavou. Necelé dvě 
stovky zdravotníků, policistů a hasičů budou zasahovat 
u zříceného vojenského vrtulníku MI-171Š, který by 
měl fiktivně spadnout do obytné civilní zóny, částečně 
poškodí panelový dům a havárie si vyžádá několik 
desítek zraněných a mrtvých.

„Svým rozsahem se letos jedná 
o největší společné taktické cvi-
čení složek IZS, do kterého se za-
pojí také specializované jednotky 

Armády České republiky včetně 
zástupců komise pro odborné 
zjišťování příčin leteckých ne-
hod,“ uvedl Petr Beneš, ředitel 
Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina. Půldenní cvi-
čení má ověřit informační toky, 

postup a taktiku složek IZS při zá-
chranných a likvidačních pracích. 
Podobné cvičení už absolvovaly 
složky IZS na konci dubna v Do-
mově mládeže v areálu bývalé 
Střední zemědělské školy v Hav- 
líčkově Brodě, kde se ho účast-
nili profesionální, dobrovolní 
i podnikoví hasiči, Zdravotnic-
ká záchranná služba Kraje Vy-
sočina, Policie České republiky, 

strážníci Městské policie a také 
štáb Města Havlíčkův Brod.  
Námětem byl únik plynu, násled-
ný výbuch a požár. Kvůli zása-
hu ve třetím patře hasiči použili 
i výškovou techniku. Cílem bylo 
prověření akceschopnosti a spo-
lupráce složek IZS.

květen 2014 ŠKOLSTVÍ

K věci

Integrovaný 
dopravní systém 
na Bystřicku
Naše snaha o zavedení inte-
grovaného dopravního systé-
mu (IDS) na Bystřicku se stá-
vá skutečností. Rada kraje 
v minulých dnech souhlasila 
s možností prodloužení jiho-
moravského systému na Vyso-
činu. Od 1. července 2014 bude 
možné z vysočinských zastávek 
železniční tratě 251 (Věžná, 
Rožná, Bystřice n. P., Rozso-
chy a Rovné-Divišov) cestovat 
s jednou jízdenkou prakticky 
po celém Jihomoravském kraji.

Velmi se zvýší komfort ces-
tování, i když se jedná o první 
vlaštovku. Přínosy budou rea-
lizovány po celkovém systémo-
vém řešení. Od prvního ledna 
2015 bychom rádi do systému 
zapojili naši MHD a zbyde in-
tegrace autobusové dopravy. 
Zde bychom nejraději postupo-
vali v součinnosti s naším kra-
jem při budování vlastní inte-
grace. Přesahy do sousedních 
krajů budou vždy, protože geo-
grafické uspořádání některých 
okrajových lokalit má přiro-
zenou spádovost k sousedům. 
Není to nic špatného, protože 
na hranicích krajů neexistu-
jí žádné závory ani překážky. 
V našem případě mnoho ob-
čanů cestuje směrem na Brno 
do škol, zaměstnání, za lékař-
skou péčí, nákupy apod. Náš pi-
lotní projekt může ověřit funkč-
nost systému a naše zkušenosti 
mohou být přínosem k dalšímu 
rozvoji Kraje Vysočina.

Karel Pačiska
(ČSSD) zastupitel 
Kraje Vysočina  
a starosta Bystřice 
nad Pernštejnem

Hasiče, zdravotníky  
a policisty prověří cvičení 

NEMOCNICE 
V BRODĚ OTEVŘELA 
AMBULANCI 
EVOKOVANÝCH 
POTENCIÁLŮ
V havlíčkobrodské nemocnici nově 
funguje Ambulance evokovaných 
potenciálů. Hlavním důvodem pro 
její zřízení jsou zvyšující se počty 
pacientů na vyšetření nervových 
drah. „Vyšetření se u nás provádělo 
nárazově i dříve, nyní na to však 
máme proškoleného specialistu, lé-
kařku Radku Mišurovou,“ informo-
vala mluvčí Nemocnice Havlíčkův 
Brod Petra Černo. Prohlídka je zcela 
bezbolestná, přitom ale podle lé-
kařů velice důležitá při diagnostice 
mozkových příhod, poškození nervů 
nebo demyelinizačních onemocně-
ní, kam patří například roztroušená 
skleróza. Ambulance funguje každé 
pondělí a čtvrtek od 10.30 do 14.00 
a disponuje vysoce moderním pří-
strojem za 760 tisíc korun.

Lucie Pátková

PACIENTŮM 
V NOVOMĚSTSKÉ 
NEMOCNICI BUDE 
SLOUŽIT NOVÝ BUFET
Atraktivnější prostředí, příjemná 
obsluha a také mnohem větší 
sortiment zboží za rozumné ceny. To 
chystá v rekonstruovaném bufetu 
pro své pacienty a jejich návštěvy 
nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě. O občerstvení ve vstupní 
budově areálu se bude od konce 
května starat nemocniční jídelna.

Kromě klasické a zaběhnuté 
nabídky přibude například slané 
i sladké čerstvě dopékané pečivo 
z pekařské pece; příznivci kávy si 
vyberou z osmi kvalitních druhů. 
Přes poledne budou k dostání po-
lévky a teplá jídla a na své si při-
jdou i milovníci zmrzliny. Zaměst-
nanci nemocnice budou moci platit 
bezhotovostně pomocí osobních 
čipů, které už nyní běžně používají 
například ve stravovacím provozu.

Lucie Pátková Kraj pomůže obcím s opravami požární techniky
Zásady pro poskytování dotací na opravy a repase 
mobilní a požární techniky jednotek sborů dobrovolných 
hasičů (SDH) obcí na Vysočině schválili v květnu krajští 
zastupitelé. Dotace bude součástí krajského rozpočtu 
poprvé v roce 2015.

První dotace by měly být vypla-
ceny v příštím roce a Kraj Vysoči-
na s nimi bude počítat při přípra-
vě nového rozpočtu. Půjde řádově 
o dva a půl milionu korun. Vloni to 
bylo už devět žádostí, které se tý-
kaly především větších oprav cis-
ternových automobilových stří-
kaček. Náklady na repasi jednoho 
automobilu se pohybují od půl 
do jednoho milionu korun.

„Podporu plánuje Kraj Vysoči-
na ve dvouletých cyklech. V prv-
ním roce je vyhlášena výzva s po-
dáním žádostí do 30. listopadu. 
Na začátku následujícího roku 
projedná návrh vybraných obcí, 
kterým bude poskytnuta dotace, 

vedení kraje,“ informoval hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek (nez. za ČSSD). Dotace na je-
den projekt je padesát procent 
z celkových nákladů, maximálně 
250 000 korun, minimální výše 
dotace činí 150 000 korun. V sou-
časnosti nelze odhadnout, kolik 

obcí předloží žádosti k poskytnu-
tí dotace.

Kraj rozděluje každoroč-
ně na požární ochranu obcím 
a Krajskému sdružení SDH fi-
nanční částku šest milionů 

korun. Na Vysočině je téměř 
jeden tisíc hasičských sborů, 
vzhledem k tomu uvedená část-
ka zdaleka nestačí na rozsáhlejší 
opravy požární techniky a obce 
musí potřebné finance hledat 
ve svém rozpočtu. „V současnos-
ti je pro dobrovolné jednotky obcí 
nejsložitější problém ve stárnutí 

techniky, se kterou musí k zá-
sahům vyjíždět. Dvě třetiny cis-
ternových vozidel v majetku obcí 
jsou starší 25 let. Proto vstříc-
nost krajské samosprávy v této 
oblasti je významnou pomocí,“ 
uzavřel Jan Slámečka (KSČM), 
předseda Bezpečnostní komise 
Rady Kraje Vysočina. 

NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ
V České republice podle dostupných informací zemře zbytečně, na otravu 
oxidem uhelnatým, průměrně 300 lidí ročně. Chcete se cítit ve svém bytě 
bezpečně? Chcete spát bez obav o svůj život? Dodržujte základní návyky 
a snižte možnost otravy oxidem uhelnatým na minimum:

1.  Nepodceňujte pravidelnou údržbu 
topidel (kotlů, průtokových ohřívačů, 
kamen), kontrolu spalinových (kou-
řovod, komín) minimálně jedenkrát 
ročně 

2.  Servis spotřebičů vždy svěřujte 
pouze oprávněným osobám

3.  Dbejte na dostatečný 
přívod vzduchu k topidlům 
(vlivem výměny oken, zatep-
lování budov se často snižuje)

4.  Pořiďte si kvalitní detektory oxidu 
uhelnatého

5.  Pravidelně kontrolujte a měňte baterie 
ve skenerech a detektorech oxidu uhelnatého

6.  Pozor na některé spotřebiče typu „B“, 
které mají přívod vzduchu z místnosti 
a odvod spalin do komína.

Oxid uhelnatý je silně jedova-
tý plyn, který se uvolňuje při 

nedokonalém spalování a jeho 
nebezpečí je v tom, že je nevi-
ditelný a bez zápachu. První-
mi příznaky otravy je obvykle 

zčervenání (cihlově červený obličej), bolest 
hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zma-
tenost. U postiženého je typické třešňové 
zbarvení kůže a sliznic. Vyšší koncentrace 
vedou ke smrti po několika vdechnutích.

První pomocí je zajištění přísunu čerstvé-
ho vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská 
první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

Ondřej Rázl

Eva Vorálková
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V HABRECH BUDE 
NOVÉ STANOVIŠTĚ 
ZÁCHRANKY
Jednadvacáté výjezdové stano-
viště Zdravotnické záchranné 
služby (ZZS) Kraje Vysočina vzniká 
v Habrech na Havlíčkobrodsku. 
V současné době stavba finišu-
je – dělníci pokládají podlahové 
krytiny a dokončují příjezdovou 

silnici. Žluté sanitky by měly 
z nové stanice začít 

vyjíždět koncem 
června. Celkové 
náklady ve výši 
necelých deseti 
milionů korun hradí 

Kraj Vysočina.
„Posádka nové zá-

kladny bude poskytovat předne-
mocniční neodkladnou péči obča-
nům kraje v severní části okresu 
Havlíčkův Brod, která dosud nebyla 
ideálně dojezdná,“ informoval hejt-
man Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD).

V Habrech bude nepřetržitě 
sloužit jedna dvoučlenná výjezdová 
skupina rychlé zdravotnické pomo-
ci. Ve dvanáctihodinových směnách 
se tak bude střídat desítka záchra-
nářů a řidičů.  Lucie Pátková

Ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou čeká v červnu složky IZS simulace 
letecké havárie v obytné zóně.
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Na budoucím stanovišti Zdravotnic-
ké záchranné služby v Habrech nyní 
probíhají dokončovací práce.

Kraj Vysočina pomůže obcím s opravami staré hasičské techniky a vý-
znamně pomůže zvýšit její spolehlivost.

29 : 20 

je poměr počtu 

výjezdových sku-

pin ZZS k počtu 

základen.

foto na www.iKrajvysocina.cz

FOND VYSOČINY 
NABÍDNE ČTYŘI NOVÉ 
PROGRAMY
V květnu schválili krajští zastupitelé 
čtyři nové grantové programy. Nej-
dříve se uzavírá v pátek 13. června 
program Lyžařské běžecké trasy 2014 
na podporu úprav stop lyžařských 
běžeckých tras na Vysočině s dotací 
1,3 milionu korun, o týden později, 
v pátek 20. června, má uzávěrku pro-
gram Rozvoj vesnice 2014 na pod-
poru projektů v oblasti obnovy a roz-
voje místních částí měst a místních 
částí obcí s dotací čtyři miliony.

Poslední červnový den končí 
termín podání žádostí v programu 
Edice Vysočiny 2014 na podporu 
edičních počinů s vazbou na kulturu 
a historii (odbor kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu), kde je 
jeden milion korun, a 11. července 
se uzavře program Prevence krimi-
nality 2014 na podporu specific-
kých programů prevence kriminality 
s dotací 1,5 milionu korun.

Milan Pilař

Dobrovolné jednotky 
obcí považují za největší 
překážku akceschopnosti 
při zásahu stárnutí 
techniky.
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V nové ambulanci evokovaných 
potenciálů si lidé nechávají vyše-
třit nervové dráhy.
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EXISTUJÍ I MOŽNOSTI 
TZV. „LAICKÉ“ KONTROLY.
Pokud zpozorujete některý z následu-
jících jevů, ihned odstavte spotřebič 
z provozu:

1.  žlutý plamen v důsledku nedokonalého 
spalování,

2.  stopy znečištění v důsledku úniku spalin,
3.  orosení studených ploch (zrcadel) krátce 

po zapnutí spotřebiče,
4. patrný kyselý zápach a vlhkost

Krajské hasiče, policisty a zdravotníky prověřilo cvičení v areálu bývalé 
zemědělské školy v Havlíčkově Brodě.
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Restaurované fresky zdobí 
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit má pro 
návštěvníky překvapení, mohou si prohlédnout fresky 
ve čtvrtém patře Dolní brány, které opravili restaurátoři 
Dana Dvořáková a Marek Fexa.

Části maleb na zdech začaly 
opadávat a na restaurátorech 
tak bylo, aby fresky zachráni-
li jako celek. Některá místa do-
konce domalovávali a následně 

zafixovali, aby se zvláštní mal-
by na stěnách mohly stát posel-
stvím pro příští generace. „S do-
kreslováním to není jednoduché. 
U maleb totiž musíme zachovat 

charakter doby, kdy vznikly. 
Nemůžeme bezcitně zasaho-
vat do fresek a dát jim nový mo-
derní vzhled. Postupovali jsme 
proto s nejvyšší citlivostí,“ vy-
světluje postup své práce Ma-
rek Fexa. Fresky jsou datovány 
do roku 1889. Místnost, ve kte-
ré se nacházejí, sloužila s nej-
větší pravděpodobností jako 
byt branného, který obsluho-
val s pomocníky zdvihací most 

a později otevíral bránu do měs-
ta. Omítnuté kamenné zdi si tak 
zřejmě ozdobil malůvkami, aby 
se mu tam příjemněji bydlelo. 
Při bližším zkoumání restaurá-
toři zjistili, že se pravděpodob-
ně jedná o pohledy z Dolní brány 
dolů. Na výsledky práce restau-
rátorů se zájemci mohou podívat 
v rámci otevírací doby muzea. 
Denně od 9.00 do 17.00.

Monika Fiedlerová

V NITŘE SE PŘEDVEDLA ČTRNÁCTKA STŘEDNÍCH ŠKOL Z VYSOČINY
Reprezentanti Vysočiny nechy-
běli ani na dvaadvacátém roční-
ku výstavy Mladý tvorca v Nit-
ře. Nitranský samosprávný kraj 
zve školy z Vysočiny pravidelně 
na největší celostátní slovenskou 
prezentační výstavu středních 
odborných škol a středisek prak-
tického vyučování. Cílem výsta-
vy je šířit odbornou činnost škol, 
provázat podnikatelské prostře-
dí s trhem práce a inspirovat žáky 
základních škol při výběru budou-
cího povolání.

„Tak ucelená aktivita směřo-
vaná na studenty základních škol 
a současně dávající prostor k pre-
zentaci školám středním u nás 
chybí. Každý region si pořádá 
vlastní náborové aktivity. Sloven-
ská strana centrálně podporu-
je komplexní nabídku a prostor 

dostávají na jednom místě v je-
den čas všechny školy,“ poukázala 
na pozitiva slovenského veletrhu 
krajská radní pro oblast školství 
Jana Fialová (ČSSD), která vyso-
činské školy do Nitranského kraje 
doprovázela.

Vysočina se tradičně podíle-
la na speciálních oceněních pro 
účastníky přehlídky. Dvě kovaná 
díla, Ceny hejtmana Kraje Vysoči-
na, vyrobili studenti Střední ško-
ly řemesel Třebíč podle návrhu 
Karola Kováče, mistra odborné-
ho výcviku. První z originálních 
plastik za nejzajímavější výrobek 
zúčastněných škol z Vysočiny zís-
kala Akademie Světlá nad Sázavou 
za soubor váz Košile. Druhé oceně-
ní, tentokrát za nejzajímavější vý-
robek zúčastněných škol z Nitran-
ského kraje, putovalo na Střední 

odbornou školu Drevárska Zvole, 
z jejíž dílny pochází nevšední dět-
ská dřevěná hračka SPARK.

„Spolupráce středních škol 
obou regionů mi dělá velkou ra-
dost. Posun na úroveň organizací 
i následné přátelství jednotlivců 
je důkazem aktivního partnerství 
našich regionů a naplnění původ-
ní myšlenky,“ hodnotil hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 

(nez. za ČSSD). Letos Vysočinu 
zastupovalo v Nitře čtrnáct škol. 
„Velkou radost nám udělalo udě-
lení Ceny hejtmana Kraje Vysoči-
ny, kterou získal Soubor váz a po-
hárů Košile. Na veletrhu jsme byli 
všichni velmi vlídně přijati a už teď 
se těšíme na další ročník,“ pozna-
menala Věra Pospíšilová ze světel-
ské Akademie.

Lucie Pátková

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
POLITIČEK VYSOČINY 
SE USKUTEČNÍ 
V TŘEBÍČI
Poslední tradiční setkání před nadchá-
zejícími komunálními volbami chystají 
ženy političky na Vysočině. Radní pro 
oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Marie Kružíková 
zaštiťuje každoroční program pro po-
slankyně, senátorky, radní, starostky, 
místostarostky i zastupitelky jednotli-
vých měst a obcí v kraji. „Program se 
vždy skládá z části vzdělávací, z témat 
pro rozvoj ženy v politice a také vždy 
vymyslíme nějaký příjemný kulturní 
zážitek,“ přibližuje náplň Marie 
Kružíková (ČSSD).

Už od roku 2008 se ženy scházejí 
pokaždé na jiném místě. Letos to bude 
12. června v Třebíči. V minulých letech 
se účastnilo kolem padesáti žen politi-
ček a během let zájem o akci stoupá. 
Letos radní Kružíková očekává vyšší 
zájem vzhledem k atraktivnímu místu 
setkání, poutavému programu a lepší 
propagaci akce. „Chápu, že je to pro 
neuvolněné ženy ve funkcích složi-
té, ale budu ráda, když se informace 
o konání dostane ke všem pozvaným 
ženám a ty si vyšetří ve svém pracov-
ním vytížení čas na poučení, výměnu 
zkušeností, ale i zábavu. Bližší informa-
ce ráda poskytnu na své emailové ad-
rese kruzikova.m@kr-vysocina.cz nebo 
na telefonním čísle 724 650 109.“

Hlavním cílem setkání je předat si 
zkušenosti a poskytnout si vzájem-
ně zpětnou vazbu. V neposlední řadě 
jde také o navázání bližších osobních 
kontaktů. V rámci letošního programu 
je pro účastnice setkání připravena 
mimo jiné prohlídka třebíčského zám-
ku a nových expozic muzea.

 Monika Fiedlerová

NA ROŠTEJNĚ 
SE BUDE HRÁT, 
ŠERMOVAT 
I POSLOUCHAT JAZZ
Pohádkový hrad pro děti, jazzový 
festival, šermířské slavnosti a Hra-
dozámecká noc. To nebo mnohem 
víc slibuje letošní hlavní sezona 
na hradě Roštejn. Celkem je pro ná-
vštěvníky romantického loveckého 
hrádku nedaleko Telče připraveno 
jedenáct různých pořadů.

„Kromě tradičních pořadů a pra-
videlných nočních prohlídek se 
těšíme na velmi úspěšné předsta-
vení známé italské komedie Slu-
ha dvou pánů v provedení divadla 
AJeTo z Počátek. Jejich nápadité 
a originální oblečení a scéna budou 
umocněny hradním prostředím,“ 
zve k návštěvě Roštejna jeho kaste-
lánka Zdeňka Vaníčková.

Ti, kteří už na hradě byli, budou 
nejspíš překvapeni novým nasvět-
lením předmětů v expozicích a při 
večerních pořadech osvětlením ná-
dvoří i věže. „Náročná rekonstrukce 
celé elektroinstalace je dokončena 
a v současné době se dolaďují kon-
krétní scény pro různou, denní i noč-
ní dobu,“ informovala kastelánka. 
V červenci a srpnu se pravidelně 
každý pátek na hradě konají noční 
prohlídky s Františkou Slavatovou.

Lucie Pátková

GRAFIKA RODÁKA 
Z VYSOČINY VE 
VALDŠTEJNSKÉM 
PALÁCI
Ve Valdštejnské jízdárně v Praze je 
od dubna do 31. července k vidění 
výstava grafik Bohuslava Reynka, 
básníka, překladatele a grafika, 
rodáka z Petrkova nedaleko Havlíč-
kova Brodu. Bohuslav Reynek byl 
výjimečný člověk, přitom nesmírně 
skromný. Miloval zvířata a přírodu 
kolem svého rodiště a vždy se sem 
rád vracel. Skládal zde verše a tvořil 
grafiku. Francie ho už při první 
návštěvě uchvátila. Po přečtení 
básní Suzanne Renaud chtěl její 
básně přeložit do češtiny. Později 
si slavnou básnířku bere za svoji 
manželku.

Vernisáže výstavy v polovině 
dubna se zúčastnil kardinál Dominik 
Duka, který nedávno spolu s vnuč-
kou Bohuslava Reynka – Veronikou 
Reynkovou – představil Jeruzalém-
skou bibli s Reynkovými grafikami. 
Expozice přináší 330 grafik, některá 
díla jsou vystavena poprvé.
 Jana Fischerová (ODS)
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Vysočina oslavila Den Země, školáci 
v Novém Městě vytvořili mozaiku planety
Na řadě míst regionu si mladí 
i starší obyvatelé Vysočiny při-
pomněli ve druhé polovině dub-
na tradiční Den Země dálkovými 
pochody, vzdělávacími akcemi či 
propagací zdravého životního sty-
lu. Tradičně se otevřely dveře ná-
vštěvníkům na všech pracovištích 
obecně prospěšné společnosti 
Chaloupky v Kněžicích, Velkém 
Meziříčí, Novém Městě na Mora-
vě či Horní Krupé.

Svátek planety si připomínali 
také žáci a studenti škol. Na jed-
né z nich se uskutečnil Den 
Země s podporou Kraje Vysočina. 
Stovka žáků Základní školy na Vra-
tislavově náměstí v Novém Městě 
na Moravě vytvořila v průběhu své 

pětihodinové práce mozaiku plane-
ty Země, na kterou použili přes pět 
tisíc víček od PET lahví. „Průběž-
ně se k nim připojila i řada kolem-
jdoucích dobrovolníků. Doprovod-
ný program v režii členů školního 
Ekotýmu měl pro všechny zájemce 
připravená semínka jehličnatých 
i listnatých stromů či léčivých byli-
nek, která si mohli sami zasít a od-
nést domů,“ popisuje učitelka Pav-
lína Poláčková.

Celá akce vyvrcholila ekologic-
kou olympiádou, která se skláda-
la z testu, poznávání chráněných 
druhů rostlin a živočichů a z prak-
tického úkolu – tvorby obrazu 
z odpadových materiálů.

Milan Pilař
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Žáci novoměstské základní školy zapojili do tvorby mozaiky z více než pěti 
tisíc víček i kolemjdoucí.

Do rukou studentů se na nitranské výstavě svěřila i Jana Fialová, radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Marek Fexa restauruje část jednoho z amatérských obrázků. Malby obnovené restaurátorkou Danou Dvořákovou (vpravo) jsou novou zajímavostí při návštěvě muzea.
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Stejně jako loni budou i tento 
rok hradní zdi Roštejna svědky 
jazzového festivalu.
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Zleva Jana Fischerová, Veronika 
Reynková a starosta Havlíčkova 
Brodu Jan Tecl (ODS).

OD ZÁŘÍ SI 
PROHLÉDNEME 
JIHLAVSKÉ MUZEUM 
VYSOČINY V NOVÉM
V Muzeu Vysočiny Jihlava vrcholí 
příprava nových interaktivních expo-
zic. Navštívit je budeme moci zřejmě 
už v září letošního roku. Jejich cílem 
bude umožnit návštěvníkovi nejen 
poučení, ale především estetický 
a kulturní zážitek. Největší změny če-
kají v expozici věnované živé přírodě. 
Zcela nový vzhled dostanou expozice 
nejstarších a nejnovějších dějin regio-
nu. Změnou pak projde také orientač-
ní systém, který naváže na moderní 
jednotný vizuální styl muzea s novým 
logem ve tvaru stylizované iniciály 
M v podobě pečeti. Řada exponátů 
bude mít interaktivní charakter.

„Na své si přijdou návštěvníci 
například v přírodovědné expozici, 
kde budou moci pod mikroskopem 
pozorovat přírodní exponáty. Zajíma-
vostí bude také příležitost nahléd-
nout do mraveniště a vidět mravence 
v různých vývojových stadiích,“ pro-
zrazuje ředitel muzea Karel Malý.

Pracovníci muzea připravují ví-
cejazyčného audioprůvodce a nové 
propagační materiály. „Oceňuji pře-
devším to, že v novém stylu expozic 
si své najdou jak děti, studenti, tak 
i dospělí a v neposlední řadě také 
senioři. Každý se může zaměřit na tu 
část expozice, která ho zaujme, a od-
nést si zajímavé poznatky, zážitky 
a poučení,“ dodává radní pro oblast 
kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu Marie Kružíková (ČSSD). 
Celkové náklady rekonstrukce mu-
zea dosáhnou více než 12,5 milionu 
korun. Z větší části je uhradí dotace 
z evropského regionálního operační-
ho programu. Monika Fiedlerová

Školy reprezentující Kraj Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2014 v Nitře:

1. Střední průmyslová škola Jihlava

2. Střední škola automobilní Jihlava

3. Střední škola technická Jihlava

4. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí

5. AKADEMIE – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

6. SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod (partnerská škola Nové Zámky)

7. Střední škola obchodu a služeb Jihlava

8. Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

9. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

10. Střední škola stavební Jihlava

11.  Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

12. Střední průmyslová škola Třebíč

13. Střední škola řemesel Třebíč

14. Střední škola technická Žďár nad Sázavou
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Hrad Roštejn
(červen–srpen 2014)
10.–11. 6. Pohádkový hrad
5. 7.  Středověké hry 

na Roštejně
19. 7.  Sluha dvou pánů
16. 8.  Jazz na Roštejně
30. 8.  Hradozámecká noc
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více na www.krtecek.org více na www.zoojihlava.cz

Krytá lávka ve Švařci
Jedná se o roubenou lávku pro 
pěší spojující Švařec, který leží 
na levém břehu řeky Svratky, 
s obcí Koroužnou, k níž patří jako 
její část. Od známějšího městečka 
Bystřice nad Pernštejnem je vzdá-
len po silnici asi 15 km východním 
směrem.

Patří k nejstarším dřevěným 
mostům na Moravě a kandi-
duje na titul div mikroregionu 
Bystřicko. Lávka je chráněnou 
technickou památkou lidové 
architektury.

Několik dat: délka je 22,6 m, 
šířka 2 m, průchodná šířka 1,6 m, 
výška hřebene střechy nad hladi-
nou 5 m. Lávka má věšadlovou 
konstrukci a je podpírána dvě-
ma nábřežními kamennými pilí-
ři. Je nesena dvěma zdvojenými, 
téměř půl metru silnými trámy, 

které až do roku 2005 nebyly ni-
kdy měněny! A to trvalo podle 
pamětníků a ústního podání tři 
sta let. Historikové její vznik da-
tují sice až do 19. století, o čemž 

by svědčil i záznam z obecní kro-
niky z r. 1873, ale připouštějí, že 
starší jádro může být uchováno 
v kamenných nosnících. Vystou-
pit na ni musíme po 11 strmých 

dřevěných schodech, stejný po-
čet jich vede na břeh i na druhé 
straně. Výška lávky je 3 m. Pro-
ti nepřízni počasí a pro zlepše-
ní ochrany použitého materiálu 
– dřeva – je opatřena střechou 
nesenou svislými sloupky, které 
jsou zavětrovány šikmými vzpě-
rami. Na každé straně střechy je 
pět řad šindele.

Dříve byla lávka před povodně-
mi chráněna dvěma kamennými 
opěrami, které byly vysoké téměř 
2 m. Dnes ji chrání před přívalo-
vými vodami Svratky vysoké hrá-
ze Vírské přehrady I a II.

Generální oprava lávky byla 
provedena až v roce 2006 a byly 
při ní vyměněny trámy, poškoze-
né prvky a lávka dostala také nový 
ohoz – odborně plášť.

Petr Novák

Recept

ŠKVARKOVÉ PLACKY
Tentokrát si připravíme slané 
placičky se škvarky, které dříve 
na venkově sloužily jako svačina 
při práci na poli. Budeme potře-
bovat kilo hladké mouky, kostičku 
droždí, mléko, malou špetku cuk-
ru, sůl, vajíčko a ½ kg škvarků.

Nejdříve si připravíme kynuté 
těsto. Použijeme hladkou mouku, 
droždí, teplé mléko, špetku cukru 
a trochu mouky na kvásek a vy-
kynutí. Poté těsto osolíme, při-
dáme vajíčko, teplé mléko a celé 
neumleté škvarky. Těsto vypracu-
jeme, necháme vykynout a potom 
připravujeme placičky, které kla-
deme na vymaštěný plech. Ná-
sledně je potřeme vodou, posype-

me dle chuti mákem, 
kmínem nebo solí a upečeme 
v troubě. Dobrou chuť!

Regionální recept poskytlo 
Muzeum Vysočiny v Třebíči, které 
ho získalo od Ivy Kopecké z orga-
nizace Chaloupky, o. p. s.

text a 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.

Autorství:
Martin 
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Osobnost regionu

MUZIKANTSKÁ DVOJČATA 
LADISLAV A JOSEF MÁTLOVÉ
Oba se narodili před sto lety 
– 1. května 1914 – v Telči, 
a ve svých kulturních aktivitách 
se podobali Josefovi a Karlu 
Čapkovým. Nevybrali si ale 
literaturu ani výtvarné umě-
ní. Celoživotní láskou Josefa 
a Ladislava Mátlových se staly 
hudba a zpěv.

Josef byl sbormistrem, hudeb-
níkem a skladatelem, ale i nad-
šeným sběratelem horáckých 
písní. Zapsal jich celkem 1592. 
A mnohé z nich spolu se svým 
bratrem Ladislavem prezentova-
li publiku v dyndáckém kvartetu 
nebo v pěveckých sborech.

V civilním zaměstnání byl La-
dislav ředitelem spořitelny v Tel-
či, Josef učitelem v Mrákotíně 
a v Telči, později odborným asis-
tentem a docentem na Pedago-
gické fakultě v Ústí nad Labem. 
Oba bratři byli na Univerzitě 
Karlově jmenováni doktory.

Hudební základy získali u Sta-
nislava Rajského a Janáčkova 
žáka Bohumíra Pokorného. Josef 
Mátl vedl smíšený telčský sbor 
Smetana, jihlavský Foerster 
a třebíčský Hlahol. V roce 1946 
úspěšně obnovil tradici lidové 
smyčcové hudby založením dyn-
dáckého (skřipáckého) kvarteta. 
K jeho zásluhám patří i uvádění 
skladeb Jana Evangelisty Kyp-
ty, a to nejen v Telči, ale také 

v rodném Borotíně a pro naše 
krajany ve Vídni. Jako autor zhu-
debnil Josef i verše v Telči často 
pobývajícího Františka Kožíka.

Ladislav Mátl založil při ze-
mědělské škole v Telči dívčí de-
chový orchestr Laděna a s ním 
coby umělecký vedoucí dosáhl 
mnoha úspěchů. V dyndáckém 
kvartetu hrál na basu a violon-
cello, první housle v orchestru, 
v kostele na varhany. Byl orga-
nizátorem návštěv cizích sborů 
v Telči a výměnných koncertů. 
Mimo jiné byl aktivní i při obno-
vě horáckých krojů pro národo-
pisné programy. Největší záslu-
hou obou bratří bylo, že získali 
pro hudbu a zpěv stovky mla-
dých lidí. Jistě by měli radost, že 
i v současnosti se v Telči zpívá 
a hraje, že na jejich odkaz nava-
zují nové sbory a orchestry.

Pavel Kryštof Novák

Skřipkařské kvarteto, hrající na podomácku vyrobené nástroje, patří ke zvláštnostem Jihlavska. Skřipky jsou podobné houslím, ale jsou primitivnější, plošší, 
hranatější, ... viz tajenka. Jejich název je odvozen od ostrého zvuku, který vydávají. Dyndácká muzika bývala čtyřčlenná – dvoje skřipky, třístrunné „velký 
husle“ plnící funkci violy a menší dyndácká basa.

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 aktuál-
ního 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 dubna 2014: ilustrovaná originálními grafikami. Výherci: Ludmila Tíkalová, Třešť; Jaroslava Andertová, Chotěboř; Emilie Katolická, Třebíč. Výhercům blahopřejeme!

CENTRUM KRTEČEK SE Z TELČE ROZŠÍŘILO I DO JIHLAVY
Už osm let funguje v Telči rodinné 
centrum Krteček. S nápadem založit 
ho přišla Renata Šeniglová, když se 
přestěhovala z Brna, kde se mamin-
ky s dětmi scházely často. „Samy 
jsme si užívaly, že můžeme s dětmi 
vyrazit někam, kde je bezpečno 
a prostředí si společně užijeme,“ 
vysvětluje začátky centra v Telči stále 
ještě hlavní organizátorka Šeniglová. 
Stejného Krtečka pak před třemi lety 
otevřela za pomoci dalších kolegyň 
i v Jihlavě. Podle zájmu funguje 
program v Telči v Domě dětí v úterý 
nebo ve čtvrtek dopoledne. V Jihlavě 
pak celoročně v prostorách bývalé 
Modety v Havlíčkově ulici každé 
pondělí a středu dopoledne. „Prů-
měrně chodí do centra osm mami-
nek se svými ratolestmi. Během roku 
jím pak projde v Telči i v krajském 
městě přibližně stovka maminek. 
„Děti i jejich rodiče mají možnost 
v centru tvořit, zpívat a máme 
i divadélko. V Telči pak každý rok 
pořádáme karneval a různé výlety,“ 
přibližuje aktivity Šeniglová.

Organizátorky centra se tak pro 
maminky snaží vytvořit příjemné 
prostředí, kde mohou s dětmi relaxo-
vat nebo se aktivně zapojit do tvo-
řivých a hudebně pohybových akti-
vit. V Jihlavě pak dokonce funguje 
služba individuálního hlídání dětí. 
„V Telči a přilehlém okolí jsme jedi-
ným rodinným centrem. Pořádáme 

výlety pro celé rodiny i s velkými dět-
mi, jako například Lanové centrum 
Javořice nebo Camping Letní den 
ve Starém Hobzí. Pochlubit se může-
me i nadstandardní výbavou heren 
v podobě skákacího hradu,“ uzavírá 
Šeniglová. Monika Fiedlerová
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GPS souřadnice: 49°31‘17.759“N, 16°20‘32.652“E
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Součástí programu Krtečka jsou také výtvarné dílny, do kterých se zapojují 
děti i jejich rodiče.
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Jihlavská Zoo připravila na léto řadu 
akcí pro malé i velké návštěvníky.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZOO PŘIVEDLA  
NOVÉ HYENY, OUTLONĚ I GIBBONA
Zoologická zahrada 
v Jihlavě je členem pěti 
mezinárodních organizací. 
Jednou z nich je Evropská 
asociace zoologických 
zahrad a akvárií (EAZA). 
Výměnný program 
funguje na nekomerční 
bázi, zvířata jsou 
buď zapůjčená, nebo 
darovaná. Účelem 
je maximálně využít 
genetický potenciál zvířat.

V záchovných programech fungují 
koordinátoři a vedoucí plemenných 
knih, kteří doporučují jednotlivé 
přesuny. „Nedávno jsme posílali 
levharta sněžného do Indie, koncem 

dubna odešli dva levharti cejlonští 
do zoologické zahrady v Anglii. Krys 
obláčkových z Filipín produkujeme 
poměrně hodně, naše zvířata jsou 
v Budapešti, v Kolíně nad Rýnem, 
v Praze, ve Wroclawi a v Bronxu,“ 
uvádí Jan Vašák, zoolog jihlavské Zoo.

Do Zoo v Jihlavě v rámci výměn-
ných chovných programů připutovala 
např. z Rigy samice outloně malého. 
„Máme nový pár hyen, samce komby 
senegalské, nový pár pouštních ko-
ček. Přibližně před dvěma lety jsme 

dostali samce gibbona zlatolícího, 
který je původem z přírody. V Boj-
nicích žil se samicí, ale toto spojení 
nedávalo mláďata. Tady už má dva 
potomky,“ vyjmenovává Jan Vašák.

Více než deset let se jihlavská 
Zoo zapojuje do mezinárodních 
kampaní za ochranu přírody. Le-
tošní kampaň má název Od pólu 
k pólu jako soutěž pro žáky škol. 
„Děti a studenti vytvořili obrázky 
i modely Země. Prováděli výzkum 
o šetření a spotřebě vody, o mo-
bilních telefonech, plastových taš-
kách nebo o množství letáků, které 
obdržíme do schránek. Výsledky 
předvedou 30. května u nás v Zoo,“ 
uvedla tisková mluvčí Zoo Jihlava 
Kateřina Kosová.

Vstup do jihlavské Zoo je zvýhod-
něn pro držitele Rodinných pasů.
 Eva Vorálková

Dyndácké kvarteto na zámku 
v Telči. První a třetí zleva Ladislav 
a Josef Mátlové.
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www.krtecek.org
http://www.zoojihlava.cz
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Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
Svatovítské náměstí 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

725 774 710, 775 040 808, 776 271 252

Vysvědčení nebude podle Vašich představ?
Nezoufejte... S blížícím se obdobím letních prázdnin 
je nejvhodnější doba, kdy dohnat mezery v učení. Je 
možné zvládnout studijní problémy a neúspěchy, které 
provází stres, nervozita, napětí – a to nejen u dětí, ale 
i u jejich rodičů. Tím se pak vytváří psychické bloky, kte-
ré můžou dítě poznamenat na celý život. Je jen na nás, 
zda to budeme přehlížet, nebo se k problému postaví-
me rázně a nenecháme děti v jejich trápení a nejistotě.

A právě v této době, kdy děti nejsou zatěžovány 
novou školní látkou, mohou v klidu zvládnout učení, 
na které během roku nezbývá dostatek času. V září 
pak jdou do školy s větší jistotou, bez obav a strachu.

Co může být lepšího, než rozzářené dětské 
oči a úsměv na tváři.

termíny přednášek:
Pelhřimov: 3. 6. a 17. 6. od 16:30 hod.
Havlíčkův Brod: 2. 6. a 16. 6. od 18:00 hod.
Jihlava: 3. 6. a 17. 6. od 18:00 hod.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
V červnu letošního roku bude ukončen unikátní vzdělávací projekt pro pracovníky v sociálních službách 
s názvem Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina. Pod 
záštitou radního Kraje Vysočina Petra Krčála odstartoval v roce 2012.

V rámci projektu byl realizován a pilotně ověřen vzdělá-
vací program tvořený 9 moduly. Hlavní důraz byl kladen 
na strukturu, poměr pracovních pozic, rovné pracovní 
příležitosti, další vzdělávání a praktické návody, jak 
aplikovat získané poznatky do každodenní práce. 
Vzdělávání je zaměřeno i na výrazné posílení praktic-
kého nácviku technik, metod a prostředků, které posílí 
osobnostní i profesní dovednost. Jeho základem jsou 
především měkké dovednosti, manažerské kompeten-
ce a právní minimum. Za klíčové se považuje rovněž 
zavádění efektivnějších a pružnějších forem vzdělávání 
(včetně e-learningu) a respektování psychologických 
aspektů vzdělávání dospělých.

Tento systematický přístup ke vzdělávání pracovníků 
sociálních zařízení tak přispěje v konečném důsledku 
i k poskytování kvalitní sociální péče v kraji. Je tak vy-
tvořen nástroj, který se stane účinným pomocníkem pro 
pracovníky v sociálních službách a přispěje k celkové 
spokojenosti klientů sociálních zařízení Kraje Vysočina.

Projekt je realizován v rámci globálního grantu 
„Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina“, 
OPVK „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ společ-
ností EFEKT PLUS s.r.o. Po ukončení realizace projektu 
v červnu 2014 budou výsledky a výstupy projektu 
následně uvedeny do praxe.
  Více informací na www.socialni-zdravotnik.cz

NABÍZÍ K PRODEJI

Nemovitosti (pozemky, stavby) 
bývalého areálu Sanatoria 
Buchtův kopec  o celkové 
výměře cca 19 ha, v k.ú. a obci 
Daňkovice, v k.ú Sněžné na Mo-
ravě a obci Sněžné.
 

Nemovitosti (pozemky, stavby) 
bývalého školního areálu prak-
tického vzdělávání  
o celkové výměře cca 3 300 m2, 
na ul. Nádražní v k.ú. a obci 
Bystřice nad Pernštejnem.

Bližší informace o prodeji nemovitého 
majetku lze získat na internetu www.
kr-vysocina.cz, část Úřední deska, 
Odbor majetkový – Záměry nebo 
u odboru majetkového Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, tel.: 564 602 227.

 
Prohlídka prodávaných nemovitostí 
bude zájemcům umožněna ve stano-
veném termínu nebo po předchozí 
dohodě s Petrem Dvořákem, odbor 
majetkový, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
tel. č. 564 602 227 nebo 724 650 192, 
e-mail dvorak.p@kr-vysocina.cz.
 
Prodej nemovitostí bude proveden 
podle schválených Zásad zastupitelstva 
Kraje Vysočina pro převod nemovitého 
majetku Kraje Vysočina.

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.

Vážení, chtěla bych se s Vámi podělit o zkuše-
nosti s užíváním Schindeleho minerálů. Užívá-
me je s manželem již přes rok a musím kon-
statovat, že naše problémy s bolavými klouby 
jsou pryč. Také bolesti zad přestaly. Kyčle mě 
nechávají spát a na kolena si mohu kleknout 
i na tvrdé podlaze. Je nám již přes šedesát let 
a popravdě jsem moc nedoufala ve zlepšení. 
Mám od přírody slabé vlasy, ale nyní pozoruji, 
že jsou pevnější a dokonce mi dorůstají nové. 
Také vyprazdňování se mi zlepšilo. Po  psy-
chické stránce jsem asi po  dvou měsících 
pocítila příliv energie, bavila mě zahrada, 
i  díky tomu, že se mohu dobře pohybovat. 
Minerály nám každopádně zlepšily kvalitu ži-
vota, a proto souhlasím se zveřejněním našich 
zkušeností. 
 Alena Kourková, Humpolec

Před rokem a půl jsem se dozvěděla od své 
kamarádky o Schindeleho minerálech. Do-
sti mě zaujalo, jak o jejich účincích mluvila. 
Proto jsem je zakoupila svému partnerovi 
a  čekala, co se bude dít.   Dříve ho velice 
trápily velké bolesti kloubů.  Prvních 14 dnů 
se mu to vůbec nelíbilo. Ale potom  začaly 
bolesti postupně ubývat až na nynější stav, 
kdy jsou zanedbatelné. Časté dřívější ná-
vštěvy u  lékaře, vytahování vody z  kolena 
a  protizánětlivé léky jsou dnes minulostí. 
Také se mu upravil krevní tlak, a  ač to zní 
neuvěřitelně, ubylo mu šedin (i když to je to 
nejméně podstatné). Minerály používáme 
stále, již více než rok. Na naše doporučení 
je má i mnoho našich známých. 
 Zdeňka Kovaříková. Prostějov

Mám 63 roků, dlouhodobě jsem trpěla na bo-
lesti v  levé kyčli. Po 14 dnech užívání mine-
rálů se mi bolesti zmírnily, po  měsíci téměř 

ustaly. Na 1. máje jsme s manželem podnikli 
cca 20 km pochod, na který jsem se vydala 
s obavami - v pohodě a bez bolestí jsem ho 
absolvovala! Doporučuji k vyzkoušení každé-
mu, kdo potřebuje.
 Milena Kočárková, Zelená Hora

Dobrý den, dnes jsem si objednala další ba-
lení minerálů. Chci se s  vámi podělit o  mé 
zkušenosti s  tímto produktem. Na  počátku 
užívání jsem skutečně měla až prudké reakce, 
které ale za 11 dní přešly. Jednalo se o bo-
lesti v kyčli. Zjistili mi artrózu, ale s minerály 
se bolesti citelně utlumily. Nyní po roce mohu 
konstatovat, že se cítím plná energie, zlepšila 
se celková vitalita, fyzická a dokonce i psy-
chická kondice. Zmínila jsem se o minerálech 
praktické doktorce a i ona mi je doporučila, ví 
o nich a připouští jejich léčivý účinek. Připadá 
mi to jako sen, minerály mi opravdu pomohly 
snad ve všem. Třeba i v tom, že v noci lépe 
spím a  podařilo se mi zhubnout. Proto ne-
mám žádné námitky, abyste můj ohlas zveřej-
nili. Děkuji mnohokrát za tento produkt. 
 Ing. Zuzana Pilcová, Jihlava

Známý pěl ódy na Schindeleho minerály a tak 
jsem chtěl na vlastní klouby po-
znat ten zázrak. Měl prav-
du - po  týdnu partnerce 
zmizely bolesti zápěstí 
(vazoneuróza) a (světe, div 
se!) upravila se i menstrua-
ce. A moje dříve tak boles-
tivá kolena? - ani o nich ne-
vím.  A jako bonus vnímám 
celkové zlepšení nálady 
a  vitality. Další objednávka 
je jistá! 
 Božislav Krpelík, Karviná

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

Pomáháme  
vrátit se

do života bez dluhů.

Tel: 773 268 211

Finanční podpora
pro Vaše podnikání 

Tel: 773 268 211

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz
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Květen 2014 INZERCE

MICHLiq
váš inteligentní  
průvodce  
ekonomikou

K dostání u dobrých knihkupců a na respektstore.cz

Den otevřených
dveří a oken

14.6.2014 
Areál skupiny firem PKS,
Žďár nad Sázavou, 
vstup z ulice Jamská!

9.00 - 12.00 hod.

VSTUPNÉ ZDARMA. 
VŠECHNY ATRAKCE ZDARMA.

Možnost parkování přímo u vstupu do areálu PKS 
- z ul. Jamská (průmyslová zóna).

www.pksokna.cz

S MICHALEM

PROBĚHNE

ZA K
AŽDÉHO

POČASÍ!

VYSTOUPENÍ MICHALA NESVADBY
10.00 - 10.45 hod.

PKS-DEN-2014-137x209-noviny kraje_Sestava 1  20.05.14  8:17  Stránka 1

Příjmení, jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresa, PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

roční předplatné 468 Kč chci uhradit: *) nehodící se škrtněte

* poukázkou * SIPEM – číslo SIPO:

datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávky na předplatné s dárkem přijímáme na tomto kupónu.
Na adrese: TV pohoda, V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz, tel: 281 002 201

Podpisem této objednávky uděluji rovněž souhlas v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. se zpracováním zde
poskytnutých osobních údajů společnosti JIK-05, s.r.o. (vydavateli časopisu) jakožto správci a zpracovateli za
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.

Závazná objednávka předplatného časopisu TV pohoda
Ano, objednávám roční předplatné pouze za 468 Kč (52 týdnů)

Knížku detektivek obdržíte po uhrazení ročního předplatného.   

Objednejte si s řadou výhod:

•garance ceny: pouze 9 Kč za výtisk (ušetříte 10 % z ceny)

ZDARMA NAVÍC: ✔ knížku detektivek (po zaplacení)

✔ Speciál Zima (listopad 2014) ✔ Speciál Léto (červen 2015)   

•TV pohoda vždy v pondělí ve vaší schránce

•Volejte: 281 002 201 •Pište: sekretariat@tv-pohoda.cz

� nejaktuálnější 
televizní časopis
(50 tv programů)

� zajímavosti 
ze světa televize

� křížovky o ceny
� soutěže, recepty...

www.tv-pohoda.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘESPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
KRAJ VYSOČINA

vysocina_2014_280x209  19.5.2014  9:36  Stránka 1
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KRAJ VYSOČINA 
PODPOŘIL ČERVNOVÝ 
ŠAMPIONÁT 
V LETECKÉ AKROBACII 
V CHOTĚBOŘI
Letiště v Chotěboři–Počátkách při-
vítá od čtvrtka 19. do soboty 21. 
června Mistrovství České republiky 
v letecké akrobacii, na závody navá-
že v neděli 22. června letecká show 
s dětským dnem.

„Soutěží piloti od nejmladší ka-
tegorie Sportsman až po kategorii 
nejzkušenějších létajících na nejvý-
konnějších strojích bez jakýchkoliv 
omezení v kategorii Unlimited. Je-
jich úkolem je zalétat čtyři akroba-
tické sestavy ve čtyřech kategoriích.

První, povinná, je zveřejněna za-
čátkem sezony jako pevně daná pro 
určitou výkonnostní kategorii. Každý 
z pilotů si také zvolí sestavu volnou, 
kterou si podle daných pravidel sám 
vytvoří a kterou také může před 
závodními lety trénovat,“ popisuje 
Petr Bukáček, jeden z pořadatelů 
akce. Třetí kategorie je tajná, volí ji 
přímo pořadatelé soutěže a zveřejní 
maximálně čtyři hodiny před letem 
prvního závodníka. Piloti nemají 
možnost na kategorii trénovat a te-
prve při ostrém závodě se ukážou 
jejich schopnosti. Během soboty 
poletí piloti i čtvrtou kategorii fre-
estylových letů. Šampionát, který 
podpořil kromě jiných také Kraj Vy-
sočina, vyvrcholí v sobotu od 18.00 
slavnostním vyhlášením výsledků 
a předáním cen. Milan Pilař

STÉ VÝROČÍ 
ŠACHU V BRODĚ  
Šachisté v Havlíčkově Brodě si letos 
připomínají sté výročí šachu ve měs-
tě, v rámci oslav připravili tři turnaje. 
První dva, O pohár sto let šachu 
v Havlíčkově Brodě a Velká cena Hav- 
líčkova Brodu – Pribináček, se usku-
tečnily v polovině května a zúčastnilo 
se jich na dvě stovky šachistů nejen 
z Vysočiny a České republiky, ale také 
Ukrajiny a Austrálie.

Třetí turnaj v rapid šachu se 
zkrácenou hrací dobou na partii 
nazvaný Šachy na havlíčkobrod-
ském náměstí se uskuteční v sobotu 
14. června od 9.00 a je určený pro 
všechny zájemce bez rozdílu věku, 
hrát se bude devět až jedenáct kol.

Milan Pilař

Dráhová cyklistka Jarmila Machačová 
Sportovcem Vysočiny 2013

Mistryně světa v dráhové cyklistice Jarmi-
la Machačová ze Světlé nad Sázavou se sta-
la držitelkou titulu Sportovec Kraje Vysoči-
na 2013. „Dráhová cyklistika nepatří mezi 
masově zastoupené sporty, o to víc vítězství 
Jarmile Machačové přeju,“ uvedl při slav-
nostním ceremoniálu v Polné hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), kte-
rý současně předal speciální pamětní me-
daili Kraje Vysočina za vynikající sportovní 

výsledky olympioničce Martině Sáblíkové.
Sportovní osobností se stal basketbalista 

Petr Benda, v současnosti hráč ČEZ Basket-
ball Nymburk a v loňské sezoně kapitán čes-
kého reprezentačního týmu.

Mládežnickým sportovcem roku vyhlá-
sili v Polné orientační běžkyni Terezu Če-
chovou, která na olympiádě dětí a mládeže 
vybojovala zlato ve sprintu a bronz na krát-
ké trati, zvítězila také na mistrovství ČR 

ve sprintu i na klasické trati a pomohla čes-
ké štafetě ke zlatému triumfu na evropském 
šampionátu v Portugalsku.

Mezi kolektivy zvítězily seniorky havlíč-
kobrodského SRC Fanatic ve fitness aerobi-
ku, které si v minulé sezoně připsaly ve své 
více než desetileté historii zatím největší do-
mácí i evropské úspěchy.

Nejlepším handicapovaným sportov-
cem byl vyhlášen Bohumír Dvořák, člen 

Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí, kte-
rý se věnuje vrhu koulí, diskem a oštěpem, 
závěsným i dráhovým kuželkám, bowlingu 
i curlingu.

Ve čtenářské anketě periodik pořadate-
lů ankety dali čtenáři nejvíc hlasů judistovi 
Jakubu Bohdálkovi, mezi kolektivy domino-
valy volejbalistky Havlíčkova Brodu, kterým 
se podařilo postoupit do první národní ligy.
 Milan Pilař

SPORT

Pohár za nejlepší kolektiv si do Havlíčkova Brodu odvezli mistři světa ve fitness aerobiku, 
seniorský tým SRC Fanatic.
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Zlatý středník

2012

Jarmila Machačová přebrala ocenění z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
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BERNARD FEST 2014

www.bernardfest.cz

Předprodej vstupenek je zajištěn na značkových prodejnách Bernard a v síti TICKETPRO.
Dvoudenní vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny. Slosování proběhne během sobotního večera.

Stanové městečko je vzdáleno od místa festivalu 1,5 km v areálu AMK Humpolec 
(Pod Vilémovským lomem, vjezd ze silnice Havlíčkův Brod - Pelhřimov). 
Kemp s občerstvením, WC a hlídané parkoviště.

Aktuální informace na 

Pátek
16:00 VYSOČINKA

18:00 NO NAME

20:00 TŘI SESTRY

22:00 KRYŠTOF

23:45 KYVADLO

Sobota 
10:00 JAROSLAV UHLÍŘ

12:00 THE TAP TAP

14:00 DIVOKEJ BILL

16:00 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

18:00 MIRO ŽBIRKA

20:00 CHINASKI

22:00 SYMPHONIC QUEEN

23:45 LEGENDY SE VRACÍ

OHŇOSTROJ

20.-21. 6.
v Humpolci

osoba 
15-61 let

rodinné 
(max. 2+2)

osoba
6-14 / 62+ let / ZTP (+1)

290 Kč 580 Kč 50 Kč

350 Kč 700 Kč 50 Kč

490 Kč
390 Kč

980 Kč
780 Kč

100 Kč
90 Kč

Pá

So

Pá + So
předprodej

Hlavní partner:

Generální partner: ŠPIČKOVÉ OZVUČENÍ FESTIVALUGenerální partner:

MULTIŽÁNROVÝ
KULTURNÍ FESTIVAL

10.–12. 7. 2014
AMFITEÁTR  JIHLAVA

www.vysocinafest.czPředprodej vstupenek

ČECHOMOR / TOMÁŠ KLUS / TŘI SESTRY / TATABOJS / J.A.R.
TUBLATANKA / RICHARD MÜLLER / INÉ KAFÉ / CHINASKI / MIG 21

WANASTOWI VJECY / DAVID KOLLER / PETR BENDE & BAND
SOUL MUSIC CLUB STAGE (druhé pódium):

VYPSANÁ FIXA, SKYLINE, MAJK SPIRIT FEAT. H16 SHOW, YO YO BAND a další

VF2014 inz Kraj Vysočina 230x110 _24834-02.indd   1 13.5.14   14:53

foto na www.iKrajvysocina.cz

foto na www.iKrajvysocina.cz


