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Úvodní slovo
Petr Krčál
(ČSSD)
radní Kraje
Vysočina pro oblast
sociálních věcí
a prorodinné
politiky

Na to, aby člověk pochopil svou
situaci, potřebuje čas. Pak zase
dokáže zvednout hlavu a usmát
se na příval zla, které ho postihlo. Jedna tělesně postižená dívka mi na jedné akci s Krajem Vysočina řekla, že jí trvalo
dvanáct let, než trochu pochopila své postižení. Tak dlouhou
dobu žila v zajetí svých zdravotních problémů a v současné
době je ráda, že se může setkávat s přáteli a známými, a to třeba na akcích v rámci Rodinných
pasů Kraje Vysočina. A tak bych
mohl vyprávět příběhy z rodinných setkání, která proběhla během našich karnevalů. Bylo vás
na pět tisíc, kteří jste přišli podpořit mezigenerační spolupráci,
pohovořit si o rodinných problémech či získat informace o možnostech rodinné politiky Kraje
Vysočina. Díky za všechna setkání. Byla velice inspirativní.
Mezinárodní den rodin zase otevřel diskuse, jak ještě více podpořit rodiny s dětmi a seniory v našem kraji. Přemýšlíme o nových
slevách, třeba na dopravu dětí
a seniorů v autobusech, podpora povede i do zdravotnictví
a sociálních služeb.
Očekávání každého z nás
po tak dlouhé zimě je o to naléhavější, že všude okolo to začíná kvést, rybníky se opět zahalí do svého jarního hávu a celá
příroda se připravuje na to, aby
znovu vydala co nejvíce ze svých
tajemství a bohatství. Mnohokrát přemýšlím, kolik důležitých
a slavných věcí se děje na světě – a bez nás. V závěru přeji tedy vám všem, čtenářům Novin Kraje Vysočina, krásné jaro
a mnoho úžasných a dobrodružných setkání při všech dalších
akcích. Třeba to budou právě ta
důležitá a slavná setkání, která
vám otevřou cestu ke kamarádům, přátelům a známým.

Přijede prezident
Kraj Vysočina se připravuje na návštěvu prezidenta České republiky
Miloše Zemana. Jeho příjezd Hrad
nahlásil na termín 29. června až
1. července 2016. Konkrétní
program je stále v jednání, hlavní
slovo při plánování třídenní návštěvy má prezidentská kancelář,
která vyhodnocuje alternativy
navržené krajem, pozvání z měst
a obcí, firem a spolků. „Je pravděpodobné, že prezident České
republiky navštíví některou ze
škol v regionu, aby předal žákům
vysvědčení. Pracujeme také s variantou možné prezentace krajských
aktivit Roku řemesel, to znamená, že bude představena mimo
jiné i krajská flotila sportovních
vozů Kaipan,“ komentuje velice
stručně střípky z připravovaného
programu prezidenta na Vysočině
Ivana Šteklová, vedoucí odboru
sekretariátu hejtmana.
Informace o konkrétním programu prezidenta České republiky
Miloše Zemana v Kraji Vysočina
budou zveřejněny na www stránkách Kraje Vysočina ve druhé půli
června.

Jitka Svatošová

Prověrka výpadku
elektřiny
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Premiér Sobotka vyzdvihl vysokou
úroveň sociální péče na Vysočině
Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil 16. května Vysočinu. Největší pozornost věnoval transformaci sociálních služeb a diskusi k udržení
odborníků v regionálním zdravotnictví. Mimo to navštívil společnost Jihlavan airplanes a odpovídal na otázky k ukončení těžby uranu v Dolní Rožínce.
Petr Palovčík

Slavnostní ráz mělo otevření nového
pavilonu Domova se zvláštním režimem pro osoby po autonehodách
a mozkových příhodách v Proseči
u Pošné na Pelhřimovsku. Bohuslav
Sobotka ocenil přístup k zajištění
sociálních služeb. „V Kraji Vysočina mají odvahu dělat věci, které nejsou úplně obvyklé, a proto se za dva
roky podařilo, bez pomoci státu, jen
z krajského rozpočtu postavit zařízení, které bude bezpochyby poskytovat péči na úrovni 21. století,“ uvedl
Bohuslav Sobotka.
Řešení personálních problémů
a růst mezd přislíbil předseda vlády i při setkání se zaměstnanci Nemocnice Jihlava. „Musíme dokončit
reformy a zjednodušit vzdělávání lékařů a sester. Chceme zvýšit tarifní
platy řádově o 10 %, a to od 1. ledna roku 2017,“ uvedl premiér. „Dříve se o řešení spíše mluvilo, nyní se
daří potřebné kroky dělat a věřím,
že naplní očekávání,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez.
za ČSSD).

Foto bude Luboš Pavlíček

Pojďme se potkávat

WC MTB 2016_NMNM_Noviny Kraje Vysocina_75x62mm_2.indd 1

Blackout
na Vysočině

foto na www.iKrajvysocina.cz

Při návštěvě jihlavské firmy Jihlavan airplanes představil Bohuslavu Sobotkovi a hejtmanu Jiřímu Běhounkovi výrobu letadel předseda představenstva
společnosti Igor Stratil (vpravo).

ZIMNÍ STADION JIHLAVA
A PŘILEHLÝ PARK SMETANOVY SADY
3. června 2016 HORÁCKÝ
s KRAJEM

DEN VYSOČINA
Řemeslo
má zlaté dno!

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO CELOU RODINU:
9.00
10.00
10.30
12.30

divovat
Přijďte ob slníků
eme
zručnost ř yzkoušet
av
vnost!
i svoji šiko
Partneři akce:

Oﬁciální zahájení
Představení tradičních i moderních řemesel
Gastronomická show Ondřeje Slaniny – Kluci v akci
Módní přehlídka originálních šatů z dílny studentů
SUPŠ Helenín
13.00 Dechová hudba Vysočinka
16.30 Gastronomická show Ondřeje Slaniny – Kluci v akci
Těšit se můžete také na:

– doprovodný program s promotýmem Kraje
j Vysočina
y
a moderátorem
ivity v parku
Milanem Řezníčkem, volnočasové aktivity
– mobilní veterinární ambulanci
– projížďky na koních
– soutěž v pletení copánků, kadeřnické ukázky
ka vozidel,
– moderní technologie: CNC, diagnostika
erou,
svařovací trenažér, práce s termo kamerou,
3D modelování, tetování pomocí
airbrush techniky
t:
– ochutnávku gastronomických specialit:
SUSHI, molekulární mixologie,
ovocné špízy v čokoládě,
míchané nápoje, barmanská show,
vyřezávání ovoce

Vstup zdarma

2 AKTUÁLNĚ Z REGIONU
Hospodaření kraje
do třetice

www.ikrajvysocina.cz

Smyšlená vichřice odhalila rezervy
v připravenosti na krizový stav

Kraj Vysočina řeší
hrozby sucha i povodní

foto: Petr Palovčík

Kraj prostřednictvím Fondu VysoKolega zastupitel Houška v mičiny v tomto roce podpoří záměry
nulém vydání krajských novin
obcí orientované na snížení dopadů sucha a rizik povodní. V rámci
předvedl skutečnou hru čísel.
grantového programu Čistá voda
V předvolební snaze kritizovat
Na Vysočině se konalo největší cvičení zaměřené na řešení krizových stavů. Do simulace dlouhodobého výpadku
mohly obce uskutečnit například
vše a za každých okolností
hydrogeologické průzkumné vrty
elektrické
energie
bylo
zapojeno
přes
200
lidí
z
dvaceti
různých
organizací.
Mezi
nimi
figurovaly
složky
Integrovaného
uvedl několik nepravdivých
vyhledávající podzemní vody.
informací. Věřím tomu, že to
systému, energetické, dopravní a vodárenské společnosti i krajské zdravotní a sociální příspěvkové organizace.
Celková dotace připravená k rozbylo pouze z neznalosti, nikoli
dělení je přitom vyšší než 1,2 miliozáměrně. Nikdy jsem nekritinu korun. „Přijali jsme 16 žádostí
Zdrojem výpadku energií, tzv. blackzdravotnickou záchrannou službou
zdroji elektrické energie,“ shrnoi samotné sídlo krizového štábu, kde
zoval vedení kraje před rokem
a na poskytnutí dotace je navržea nemocnicemi v dané lokalitě. „Prvoutu, byla fiktivní vichřice, která strval krátce po skončení cvičení pobyl nedostatek kanystrů pro dodávna desítka z nich,“ uvedl Zdeněk
ní zřejmé závěry jsme prodiskutovali
hala vedení elektrické energie. Svoznatky hejtman Kraje Vysočina Jiří
ku pohonných hmot pro agregát ře2008 za špatné hospodaření.
Chlád (ČSSD), radní Kraje Vysočina
laný krizový štáb následně řešil přiještě před ukončením cvičení, další
Běhounek (nez. za ČSSD): „Do bušící výrobu elektrické energie.
Myslím, že hospodařili velmi
pro oblast životního prostředí a zedoporučení
pro
zlepšení
připravedoucna
je
nezbytné
vyřešit
i
logistiVedení
kraje
dále
zjistilo,
že
je
nutpravenost
jednotlivých
složek.
dobře. Samozřejmě to bylo
mědělství: „Mezi obcemi, které se
nosti budou následovat s určitým ča„Cvičení ukázalo, že ne všechny
ku zásobování pohonnými hmotami
né zajistit podmínky pro výdej potrav době ekonomického růstu.
zapojily, jsou například městys Luka
sovým odstupem,“ uzavřel cvičení
organizace, u kterých je to důležité,
a jejich přepravu na místo určení.“
vin, včetně ochranných míst, a zaO to bylo vše jednodušší. Je
nad Jihlavou plánující hydrogeohejtman Jiří Běhounek.
disponují dostatečnými záložními
Jedním z ohrožených míst se ukázalo
mezit výpadkům v komunikaci mezi
škoda, že kolegové podobně
logický průzkum včetně vrtu nebo
Jak se chovat při výpadku
neumí ocenit naše velmi dobré
Leskovice na Pacovsku a Okrouhelektrické energie
lička, které plánují posílit vodní
hospodaření v době ekonov zimním období:
zdroj. Důvodem nového grantu je
mické recese. Blížící se volby
n Neotvírejte zbytečně ledničku
velká pravděpodobnost dalšího
bohužel zaslepují a ohlušují.
a mrazák – uzavřené mrazáky
růstu teplot, nerovnoměrnosti rozPan zastupitel Houška uvádí,
plní svou funkci ještě mnoho
ložení srážek a také rozšíření délky
hodin i bez proudu.
že v roce 2008 chyběla kraji
suchých období. Na území našeho
n
D

obře
se
oblečte
–
zvolte
vhodné
půlmiliarda. Není to pravda.
kraje mělo v srpnu loňského roku
oblečení.
Naopak rok 2008 byl rokem
problém s množstvím nebo kvalitou
n Netopte přístroji, které jsou určeza dlouhá léta nejlepším v dany k venkovnímu použití – hrozí
dodávané vody minimálně 53 obcí
ňových příjmech. Ale právě
otrava oxidem uhelnatým!
a 18 místních částí, nejvíce na okrenásledující rok 2009, rok
se Pelhřimov.
v letním období:
začátku hospodářské
Kraj Vysočina založil pracovní skun
H

rozí-li
rozmražení
uskladněných
Blackout
krize, znamenal těžpinu odborníků, která má navrhnout
potravin, zpracujte je.
Vysočině hrozil
ký, až půlmiliardový
n V horkých dnech nepodceňujte
krátkodobá i dlouhodobá opatření
v roce 2014. Silné
možnost dehydratace – pijte
námrazy narušily
propad rozpočtu.
ke zmírnění dopadů negativní hydrovodu z ověřeného zdroje (nejlépe
dodávky elektrické
logické situace a zároveň připravuje
Nebyla to vůbec
energie.
vodu balenou).
materiál s náměty pro obce a vodojednoduchá situace,
n Hygiena – snažte se v rámci možprávní úřady, jak postupovat v obdočekalo nás mnoho
ností udržovat hygienu s ohledem
bí sucha a nedostatku vody.
projektů, které jsme měli
na ostatní.
Hejtman Jiří Běhounek s ředitelkou Nemocnice Třebíč Evou Tomášovou převzali v rámci cvičení věcný dar –
Petr Palovčík
před sebou a na které jsme po„vytvoření ostrova života“ – od zástupce TTS Energo Richarda Horkého.
Petr
Palovčík
třebovali peníze. Kdybychom se
měli spoléhat pouze na zůstatky běžných účtů roku 2008, tak
bychom asi byli velmi zklamaní. Nebyly tam více než dvě miliardy, jak uvádí pan kolega, ale
Kraj Vysočina schválil přidělení
pouhých asi 287 milionů. Koleprvní 2050 dotací na výměnu kotlů.
ga měl ve svém článku zřejmě
Celková hodnota rozdělených peněz
na mysli všechny bankovní
je 230 826 806 korun. Úspěšným
účty vč. účtu se strategickými
žadatelům bude zaslána veřejnorezervami. To bylo skutečně
právní smlouva o poskytnutí dotace
něco kolem dvou miliard korun.
a po doručení budou mít 20 dní
Také Vysočinou proběhl v květnu jarní maraton státních maturit.
na podpis a vrácení k zaevidování.
Pan kolega vyjadřuje naději, že
Výměnu kotle pak musí zvládnout
Adepti zkoušek dospělosti absolvose budeme snažit o podobnou
nejpozději do 6 měsíců.
vali podle vlastní volby buď didakúspěšnost. Mohu ho ubezpe„Nejčastější byly žádosti o výměny
tický test z matematiky, nebo didakčit, že na základních běžných
kotlů
kombinovaných na uhlí a biotický
test
a
písemnou
práci
z
cizího
účtech máme v současnosti
jazyka,
všechny
pak
čekal
didakticmasu,
těch bylo zhruba 40 %,“ uvedl
něco přes 1,3 miliardy korun
radní Kraje Vysočina pro oblast životký test a písemná práce z českého
a společně se strategickým
ního prostředí a zemědělství Zdeněk
jazyka a literatury.
fondem a penězi na termínovaChlád (ČSSD): „Přibližně o polovinu
„Povinná maturita se v Kraji Vysoných vkladech více než
méně žadatelů zamýšlelo výměnu
čina týká 3229 žáků čtyřletých matu2,3 miliardy korun.
ritních oborů,“ sdělila krajská radní
kotle na biomasu a stejně tolik, tedy
Je připraveno mnoho propro oblast školství, mládeže a sportu
13 %, mělo zájem o kondenzační plyjektů, které zasahují do mnoha
nový kotel.“ Kraj Vysočina rozděluje
Jana Fialová (ČSSD). Výsledky tesoblastí. Vše to tedy znamená,
tzv. kotlíkové dotace poprvé v historii.
tů se žáci od vedení škol dozvěděli
že již v květnu jsme překoNejčastějším důvodem k zamítnu16. května. Právě od druhé poloviny
nali všechna přání, která se
tí přitom byly formální nedostatky
května do 10. června se konají ústobjevují v jeho článku. Upraní zkoušky společné části maturitní
žádostí, například špatně či neúplně
vím jen poslední nepřesnost.
vyplněná identifikace žadatele apod.
zkoušky a zkoušky profilové části,
Radního Chláda nyní čeká maraton
organizované jednotlivými školami.
V roce 2008 ani 2009 jsme
4100 podpisů smluv. Zároveň ale upoTermíny vypisují ředitelé škol, kteúvěr s volitelným termínem
zorňuje na nepružnost Ministerstva
ří ještě před začátkem ústních maa částkou čerpání i splácení
turit dané třídy dostali k nahlédnutí
životního prostředí: „Je nám líto, že
neměli. Prakticky takový úvěr
v tuto chvíli nemáme od Ministerstva
výsledky písemných prací. Nejzaznemáme doposud. Zřejmě se
žádnou reakci na žádost z letošního
ší termín, do kdy budou mít všichni
jedná o úvěr kontokorentní.
žáci,
kteří
úspěšně
vykonají
maturitúnora o přidělení dalších, už dříve
Zůstává nám ke splacení část
ní zkoušku, maturitní vysvědčení, je
Od pondělí 16. května zahájili maturanti na Vysočině poslední fázi zkoušek dospělosti, v níž před komisí dokazovapřislíbených, dotačních peněz pro přiúvěru u EIB v celkové původní
li, co se za čtyři roky naučili.
13. červen.
Lucie Pátková
pravené žadatele.“
Petr Palovčík
hodnotě 750 milionů (z toho
500 milionů si vzalo právě vedení kraje před rokem 2009)
a v určitých dobách používáme
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o.
stále výhodný kontokorentní
ve spolupráci s Nadačním fondem KRYŠTŮFEK
úvěr u naší mateřské banky,
a to právě na financování proZve své malé i velké příznivce na DĚTSKÝ DEN
jektů EU. Možná by příště stálo
s prohlídkou zásahových vozidel, vrtulníku a dispečinku. Pro děti bude připraveza to zkusit se o všech úhlech
no hravé dopoledne, malování s Kryštůfkem, skákací hrad, trampolína, malování
pohledu na rozpočtová čísla
Červen ve Family a Senior Pointech Vysočiny
na obličej a mnoho dalšího. Hravé dopoledne moderuje Milan Řezníček.
poradit a pak teprve se nechat
Family Point
akce
termín
místo
strhnout předvolební kritikou.
Třebíč
Emoční inteligence u dětí
2. 6., 9.30–11.30
Třebíčské centrum, Fr. Hrubína 753, Třebíč
Budu o tom samozřejmě s koHavlíčkův
Brod
Jak
vychovat
dítě
s
ADHD
8.
6.,
16.00
–
nutné
se
objednat
hotel Slunce, Jihlavská 1985, Jihlava
legou velmi rád diskutovat.
foto: Libor Blažek

Na maturitní potítko usedlo
na Vysočině přes tři tisíce žáků

První kotlíkové
dotace přiděleny

Červnové pozvánky z Family
a Senior Pointů Vysočiny

Vladimír Novotný (ČSSD),
náměstek hejtmana

KULTURA V KOSTCE

Jihlava

Tanečky pro holky a pro kluky

21. 6., 15.30–16.30

SŠ veřejnoprávní Trivis, Brněnská 68, Jihlava

Žďár nad Sázavou

Hurá, prázdniny!

29. 6., 9.00–11.00

dopravní hřiště, Okružní 73, Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Nordic Walking

6., 13., 20., 27. 6., 14.00

Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Angličtina

1., 8., 15., 22., 29. 6., 9.30–11.30

Hodina H, o.s., Hrnčířská 111, Pelhřimov

Žďár nad Sázavou

Senioři a rodina

22. 6., 10.00

Studentská 4, Žďár nad Sázavou

Sobota 28. května 2016 od 8:00 do 12:00 hod.
V sídle ZZS Kraje Vysočina, p. o., na ulici Vrchlického 61 v Jihlavě
Akce se koná za podpory společností:

www.vysocinafandikulture.cz

REGION 3

květen 2016

Kraj nepodceňuje
význam vnitrostátní
letecké dopravy
Kraj Vysočina podporuje rozvoj
letecké dopravy i sportu. Aktuální
fenomén tak dostává prostor jak
při budování nezbytné infrastruktury, tak v rámci podpory souběžných aktivit. Největší investiční
akcí podporovanou i z rozpočtu
kraje bude dostavba vzletové
dráhy letiště Henčov u Jihlavy.
„Celková investice do dráhy
dlouhé 1300 metrů je 60 milionů
korun a třiceti miliony přispěje Kraj Vysočina,“ vypočítává
Libor Joukl (ČSSD) náměstek
hejtmana: „Smlouva na uvolnění peněz však platí jen do konce
roku 2016 a město Jihlava přitom
musí vyřešit protesty obyvatel
z okolí letiště.“ Lepší podmínky
však mohou pomoci k vylepšení
postavení i řady firem z Vysočiny, které se věnují letecké výrobě
a navíc podpořit i turistický ruch.
„Důkazem velkého zájmu o tuto
oblast je i Mistrovství Evropy v letecké akrobacii, které v roce 2017
proběhne v Chotěboři,“ doplňuje
Libor Joukl „letecké“ informace:
„Jde o nejsledovanější disciplínu a očekáváme 90 špičkových
pilotů a tisíce návštěvníků z celé
Evropy.“

Školy Kraje Vysočina vystavovaly
na přehlídce Mladý tvorca v Nitře
Téměř stovka lidí z patnácti odborných škol Vysočiny prezentovala své dovednosti na přehlídce středních
odborných škol Mladý tvorca 2016 na výstavišti ve slovenské Nitře.
pro oblast školství, mládeže a sportu Janu Fialovou (ČSSD).
Kromě týmů, které sestavovaly sportovní auta Kaipan, dorazili do Nitry i žáci gastronomických
oborů, budoucí zdravotní sestřičky
nebo také módní návrháři ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Deset škol vystavovalo
na stánku Kraje Vysočina a dalších
pět společně se svými školskými
partnery z Nitranského samosprávného kraje. Mnoho z nich si domluvilo budoucí spolupráci v podobě
výměny studentů nebo i mistrů odborných předmětů.
Na závěr 24. ročníku výstavy, kterou za tři výstavní dny zhlédlo téměř
52 tisíc návštěvníků, se uskutečnilo
předávání cen. Už tradičně získali zástupci dvou zúčastněných vybraných škol Cenu hejtmana Kraje

Milan Pilař

Akce se v partnerském regionu
Kraje Vysočina v Nitranském samosprávném kraji účastní zástupci jednotlivých školských zařízení
každoročně. Letos na sebe výrazně upozornili flotilou sedmi sportovních vozů Kaipan, které žáci
vybraných škol vlastnoručně postavili v rámci projektu Postav si
svoje auto.
„Po slavnostním ukončení projektu byla Nitra prvním cílem, kam
jsme se jeli pochlubit. Žáci na sebe
strhli velkou pozornost a každý
návštěvník přehlídky se u nich zastavil, zeptal se na několik otázek
a dokonce padaly i dotazy na cenu
a možný prodej,“ těšil zájem o Kaipany v Nitře radní Kraje Vysočina

Vysočina za nejzajímavější výrobek. Za Kraj Vysočina zvítězil Josef Vrbka, žák 3. ročníku studijního
oboru mechanik seřizovač z VOŠ
a SPŠ Žďár nad Sázavou, s modelem

Stirlingova motoru typu gama.
Za slovenské partnery převzali cenu
žáci Strednej priemyselnej školy
strojníckej a elektrotechnickej z Nitry za sestavenou buginu.

Petr Palovčík

foto na www.iKrajvysocina.cz

O studentské modely Kapain měli návštěvníci výstavy velký zájem. Jeden
z nich představuje radní Jana Fialová.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek si z Nitry odvezl
Josef Vrbka, žák oboru mechanik seřizovač z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

Stanice Pavlov zve do nového ekocentra
Letošní slavnostní zahájení má
za sebou Záchranná stanice Pavlov,
jejímž hlavním posláním je postarat
se o zraněná zvířata a mláďata. Přivítat sezonu 2016 dorazilo do zařízení nedaleko Ledče nad Sázavou
na 400 lidí. „Myslím, že zahájení se
moc povedlo. Na to, že meteorologové předpovídali na celý den déšť,
jsme byli s návštěvností spokojeni,“
uvedl ředitel stanice Zbyšek Karafiát. Kromě komentovaných prohlídek, projížděk na koních či sokolnických ukázek bylo na programu také otevření nového ekocentra,
které vznikalo přibližně rok. „Už
delší dobu se zabýváme ekologickou výchovou, neměli jsme však pro
ni odpovídající prostředí. A tak jsme
za evropské peníze zrekonstruovali

foto: archiv Stanice Pavlov, o. p. s.

Jsou bohužel
situace, kdy
jenom letecká
záchranná služba
může pomoci.
Jsou to zásahy
u vážných zdravotních komplikací
v nepřístupném terénu nebo rychlý
transport závažných stavů a těžce
raněných na vzdálené specializované pracoviště, kdy každá minuta
spolurozhoduje o životě. Jako neoddělitelná součást integrovaného
záchranného systému je z principu
nenahraditelná. Tradičním volacím
znakem záchranářských vrtulníků
v rádiové komunikaci je Kryštof.
Letecká služba funguje ve spolupráci s krajskými záchrannými
službami. Z Jihlavy startuje anděl
strážný Kryštof č. 12. A moc ho
potřebujeme. Na Vysočině totiž nemáme traumacentrum, ani žádné
specializované pracoviště akutní
medicíny kromě kardiocentra v Jihlavě. Mimochodem, naším krajem
vede nejdelší úsek dálnice D1.
Platnost smluv s provozovateli
z roku 2008 vyprší ke konci letošního roku. Podle původního záměru
mělo být již dávno vypsané výběrové řízení na dalších osm let. Vláda
až letos v dubnu vyhlásila tendr, ale
na tři, resp. čtyři roky s tím, že bude
ještě doplněna maximální cena.
Není to na poslední chvíli, je to
pozdě a mám pochybnosti o množství konkurenčních zájemců o 3letý
kontrakt. Kdo potřebuje obnovit
letecký park, ten si spočítá, že se
mu tak velká investice na tři roky
nevyplatí a dodání specializovaného vrtulníku výrobcem trvá obvykle
více než rok. Náš současný provozovatel Alpha-helicopter vyhodnotil
další spolupráci jako nerentabilní,
v tuto chvíli není přihlášen do soutěže, jen oznámil likvidaci s koncem
roku 2016. To je velká nejistota
a nerozumím tomu, že tak zásadní
zdravotní služba pro naše obyvatele
není řádně a včas zaopatřená.
Až si na konci roku budeme přát
štěstí a zdraví v roce 2017, znělo
by to bez ochrany vrtulového anděla strážného dosti nedůvěryhodně. Štěstí přeje připraveným a šance na zachování života a zdraví
někdy může přistát jenom s nejbližším Kryštofem č. 12. Je s námi
na Vysočině už 25 let.
Kryštofe, neopouštěj nás!

foto: archiv Kraje Vysočina

Kryštofe,
neopouštěj nás!

Za zvířaty, která potřebují pomoc, míří do Záchranné stanice Pavlov
děti i dospělí.

vilu z 30. let, která má prostory jak
pro výuku, tak pro ubytování,“ vysvětlil ředitel Karafiát s tím, že ekocentrum bude sloužit především
pro vzdělávání dětí.
Pavlovská záchranná stanice je
v provozu denně od 8.00 do 17.00
a kromě seznámení se s většinou
u nás žijících dravců a sov, s pěvci,
vodními ptáky i savci láká například
na vypouštění netopýrů zpět do volné přírody. Stanici dlouhodobě podporuje i Kraj Vysočina. „Letos jsme
na provoz a rozvoj stanice přispěli částkou 1 milion 300 tisíc korun,
minulý rok to byla podobná suma,“
podotkl Zdeněk Chlád (ČSSD), krajský radní pro oblast lesního, vodního
hospodářství a zemědělství a oblast
životního prostředí. Lucie Pátková

Investice a akvizice
Miloš Vystrčil
(ODS)
zastupitel
Kraje Vysočina,
senátor

Měl jsem na toto téma více dotazů.
Vy máte něco proti obchodování
s Čínou? Co se vám nelíbí? Vy nejste rád, že u nás čínské firmy investují? Zkusím to stručně.
Opravdu si na rozdíl například
od našeho pana prezidenta nemyslím, že se máme do Číny učit jezdit
stabilizovat společnost. Na druhé
straně v dnešní globální ekonomice je rozvíjení obchodních vztahů
většiny demokratických zemí s Čínou realitou. Nic více, nic méně.
Zároveň je dobré si také uvědomit,
že je rozdíl mezi investicí a akvizicí.
Velmi zjednodušeně, pokud někdo
s rizikem investuje peníze za účelem budoucího rozvoje a prosperity, je to investice. Pokud někdo
koupí prosperující a vydělávající
podnik, je to akvizice. Jinak řečeno investicí riskujete a pomáháte
rozvoji, nákupem akvizice dobře
ukládáte peníze a od někoho jiného přebíráte zaběhnutý provoz
a často i zisky.
Navíc, v případě státem nebo
krajem podporovaných zahraničních investic v době konjunktury
můžete ohrozit místní, zejména
malé a střední fungující firmy tím,
že jim politicky nebo veřejnými penězi podpoření a zvýhodnění investoři přeberou (přeplatí) jejich
zaměstnance. A to samozřejmě
platí pro spolupráci s kterýmkoliv
zahraničním partnerem.

Humpolec znovu
Městem pro byznys
Ocenění za první místo v anketě
Město pro byznys 2015 převzal
na konci dubna v Praze starosta
Humpolce Jiří Kučera (ODS). Město
cenu získalo za nízkou nezaměstnanost, vysoký podíl podnikatelů,
firem i velkých zaměstnavatelů
a velmi dobré hospodaření radnice.
Humpolec je nejlepším místem
pro podnikání dlouhodobě, což
dokazují jeho pravidelná vítězství
v rámci Vysočiny, a velmi dobře si
vede každoročně také v celorepublikovém srovnání. Vítězem se stal
v roce 2008, 2013 a 2015, vedle
toho obsadil také čtyři druhá místa. K pozitivům Humpolce tradičně
patří vysoký podíl podnikatelů,
firem i velkých zaměstnavatelů
(3. místo v ČR). Může se pochlubit
také velkým nárůstem obyvatel.
V neposlední řadě těží podnikatelé a město z velmi dobré polohy
u hlavní dálniční tepny D1 na půl
cesty mezi Prahou a Brnem.

Milan Pilař

Z HAVLÍČKOVA BRODU DO OKOLÍ

Plnou parou Vysočinou

3.–5. června 2016

Svezte se historickými vlaky v rámci akce projektu Bezpečná Vysočina!
• 3. 6. Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě a zpět (odj. 13:20)
• 4. 6. Havlíčkův Brod – Jihlava – Okříšky – Moravské Budějovice a zpět (odj. 8:20)
• 5. 6. Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou a zpět (odj. 8:35)
a Havlíčkův Brod – Humpolec a zpět (odj. 13:10)
Uvedené časy odjezdů vlaků jsou orientační.
Kompletní jízdní řády, jízdné a další informace najdete na
www.cd.cz/zazitky.

Radek Černý (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina
NJI_inzerce_Bezpecna_Vysocina_2016_231x110_v02_tisk.indd 1
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Cestovat po Vysočině a zároveň hrát
hru? Je to možné díky nové aplikaci,
kterou připravila organizace Vysočina
Tourism. Turisté si do svých chytrých
telefonů mohou stáhnout zábavnou
geolokační hru, jež funguje podobně
jako populární geokešing. Po instalaci
Geohry se lokalizují pomocí GPS souřadnic a následně plní úkoly související
s místem, kde se právě nacházejí.
„Jde o další aktivitu, kterou chceme zatraktivnit turistické cíle v regionu a přilákat na Vysočinu další
návštěvníky,“ poznamenala Marie
Kružíková (ČSSD), krajská radní
pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu. Kromě zábavné
geohry mohou majitelé chytrých telefonů využívat i mobilního Turistického
průvodce po Vysočině. Aplikace návštěvníkům Vysočiny zprostředkovává
praktické informace týkající se turistických atrakcí, výletních cílů, nechybí
otevírací doby, kontakty a třeba i předpověď počasí nebo tipy na ubytování.
„Uživatel se dozví
o nových turistických aktualitách na Vysočině,
může nahlédnout
do kalendáře akcí
nebo pracovat s mapami. Aplikace
je zdarma stažitelná ve virtuálních
obchodech Appstore, Google Play
a Windows Store,“ dodal ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina
Tourism Tomáš Čihák. Lucie Pátková

V Novém Městě vzniká
pracoviště magnetické
rezonance
Stavební práce se naplno rozjely
v Nemocnici Nové Město na Moravě.
Řemeslníci začali připravovat prostory pro magnetickou rezonanci, která
by měla pacientům nejen ze Žďárska
sloužit už od poloviny září tohoto
roku. „V současnosti stavebníci
bourají staré příčky a prohlubují podlahu tak, aby byl umožněn přístup
k magnetické rezonanci výtahem,
který je přímo u rentgenu,“ vysvětlil
technický náměstek novoměstské
nemocnice Jiří Drdla. V nejbližší době
pak bude v prostorách bývalých
skladů pod nemocniční kuchyní
a jídelnou vytvořena speciální místnost na principu Faradayovy klece,
do níž bude instalována samotná
magnetická rezonance. V Kraji Vysočina je zatím pouze jediné takové
zařízení, a to v jihlavské nemocnici.
Díky otevření dalšího pracoviště
magnetické rezonance v Novém
Městě se výrazně zkrátí čekací doby
na vyšetření a pacienti nebudou muset dojíždět do vzdálených nemocnic
mimo Vysočinu.
Petr Palovčík

Světelné EXPO 2015
září na zámku ve Žďáru
Do Muzea nové generace v areálu zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou se na začátku května přestěhovala
světelná expozice EXPO 2015, s níž se Kraj Vysočina v září loňského roku prezentoval na Světové výstavě v Miláně.
Lucie Pátková

„Velmi si ceníme možnosti vystavit ozvěny prezentace v prostorách našeho muzea. Základními prvky expozice jsou
světlo a sklo. Světlo jako prostředek energie a fantazie, spojení mezi věděním a poznáním.
A právě světlo je spojujícím prvkem obou expozic – Muzea nové
generace a EXPO 2015 Kraje
Vysočina,“ popisuje marketingová vedoucí Zámku Žďár nad
Sázavou Hana Chytrá. Návštěvníci žďárských stálých expozic
mohou ozvěny světové výstavy
zhlédnout do 2. října, v případě
zájmu i samostatně. „Vzhledem
k tomu, že Žďár nad Sázavou
a jeho památky jsou turisticky
velice atraktivní, bylo šťastné
umístění expozice právě sem,“
poznamenal radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský (ČSSD).
Expozice EXPO 2015 Kraje Vysočina zabírá ve žďárském
Muzeu nové generace přibližně
30 metrů čtverečních, zavěšeno je 79 světelných trubic, které
ozařují 79 QR kódů s týmiž informacemi, které byly k dispozici

na Světové výstavě. Stejně jako
před třemi měsíci v jihlavském
obchodním centru mohou i objevitelé žďárských památek

projít interaktivním „bludištěm“ světla. Proti původní instalaci expozice navíc obsahuje fotografie přímo ze světové

„Obrázky Josefa Lady jsou jedním ze symbolů českého kulturního dědictví. Důvodem je pravdivost
a věrnost zobrazeného, protože malý
Josífek si v dětství vzal k srdci radu
své maminky, aby maloval pouze to,
co viděl a zná, a po celý svůj tvůrčí
život se tímto doporučením řídil,“

představila tvorbu Josefa Lady Hana
Nováková, ředitelka havlíčkobrodské galerie, podle níž nebyla Ladova
cesta k malování lehká, ale odhodlání a přesvědčení mu pomohlo překonat všechny překážky a splnit si svůj
dětský sen. „Díky své cílevědomosti
a píli nám zanechal velmi rozsáhlé

foto: Libor Blažek

Jihlavské lasery
slaví roční výročí
Více než stovce pacientů pomohly
laserové operace očního oddělení
Nemocnice Jihlava zaručující lepší
vidění. Lasery jsou jediné svého druhu
na Vysočině a metoda iLASIK je právě
díky využití dvou paprsků metodou
velice účinnou a bezpečnou. Unikátní
metoda pomáhá při léčbě krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu,
přičemž koriguje vadu změnou tvaru
rohovky. „Jde o krátkodobý ambulantní zákrok a už za několik hodin
člověk pocítí změnu a vidí lépe,“ říká
hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). Zákrok mohou
podstoupit lidé, kterým je více než
18 let a jsou v dobrém zdravotním stavu. Pacienti musí nejprve absolvovat
vstupní vyšetření, během něhož lékař
vytvoří pacientovi 3D snímek oka,
který slouží jako individuální mapa pro
celou další proceduru. Na vyšetření se
objednává do oční ambulance jihlavské nemocnice a provádějí ho místní
lékaři. Jde ale o metodu, která není
hrazená pojišťovnou. Veškeré informace jsou na stránkách www.jolk.cz,
nebo na očním oddělení jihlavské
nemocnice.
Petr Palovčík

Josef Lada, vnuk Josefa Lady a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, zahájili výstavu v prostorách havlíčkobrodské galerie. Návštěvníci si expozici mohou prohlédnout do 10. července.

výstavy, snímky produktů partnerů a obrazové „ochutnávky“
ze speciálního webu pro EXPO
www.vysocinaexpo.cz.

dílo, které čítá na 15 000 kreseb a asi
550 obrazů. Vybrat jen několik desítek, které by obsáhly celou jeho
šíři, nebylo lehké,“ doplnila Hana
Nováková.
Návštěvníci najdou v prostorách
galerie příklady Ladových karikaturistických začátků a hledání vlastního charakteristického rukopisu,
ilustrační tvorbu do dobových humoristických časopisů a dětských
knih různých autorů i vlastní autorské knihy. To vše završují Ladovy
scenérie venkovského života včetně
tradičních svátků a zvyků, které se
k nim pojí. Jsou takovou obrazovou
kronikou českého venkova s jeho
svéráznými postavami na konci
19. století. „Vůbec poprvé mohou
návštěvníci zhlédnout dva nově
restaurované rozměrné obrazy
z cyklu Jak se dělají noviny, vytvořené pro mezinárodní výstavu Expo,
které byly více než čtyři desítky let
ukryty v depozitáři galerie,“ uzavřela Marie Kružíková (ČSSD), radní
pro oblast kultury.
Milan Pilař

Zlatá jeřabina 2015 pro Folkové prázdniny
a restaurování varhan v Osové Bítýšce
Výsledky ankety Zlatá jeřabina 2015

První místa v anketě Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 v kategoriích Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví získalo Městské kulturní středisko Náměšť
nad Oslavou za Folkové prázdniny a restaurování varhan v kostele
sv. Jakuba Staršího v Osové Bítýšce.

Sedmý ročník letecké show
společně s dětským dnem se
uskuteční v neděli 19. června
na letišti v Dobkově u Chotěboře.
Návštěvníci se mohou od 10 hodin
těšit na program, který připravuje Aeroklub Chotěboř. Děti si
budou moci zasoutěžit, o zábavu
se postará komik Václav Upír
Krejčí a dospělé zaujme přehlídka
nových aut. K prohlídce a obdivu
bude k dispozici letecká technika
a pro zájemce budou připravené
vyhlídkové lety ve vrtulnících.
Letecká show odstartuje ve 14.00,
představí se pilot Red Bull Air
Race Martin Šonka se svým tancem v oblacích. Z letecké základny
v Čáslavi přilétne stíhací Gripen,
z Pardubic cvičný vrtulník MI-17
a k vidění bude i bojový vrtulník
Cobra nebo akrobatický kluzák
Shark s proudovým motorem.
Součástí programu bude akrobacie, ukázka historických letounů
i nejmodernějších strojů armády
České republiky.

Martin Hyský, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, byl jeden z prvních návštěvníků nově nainstalované
expozice EXPO 2015 a výstavu ve žďárském Muzeu nové generace tak „posvětil“. Na snímku s marketingovou
vedoucí zámku Žďár Hanou Chytrou.

Havlíčkobrodská galerie
představuje tvorbu Josefa Lady
Výstavu Josef Lada nejen dětem
hostí až do 10. července Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Expozici, která obsahuje více
než 150 obrazů, ilustrací a kreseb
ze soukromých sbírek i ze sbírek
muzeí a galerií, počátkem května
uvedl malířův vnuk Josef Lada.

Nebe nad Chotěboří
bude patřit leteckým
akrobatům

foto: archiv Kraje Vysočina

Turisty na Vysočině
pobaví mobilní geohra

www.ikrajvysocina.cz

Kulturní aktivita

Péče o kulturní dědictví

1. Folkové prázdniny
v Náměšti nad Oslavou
(finanční odměna 30 tisíc korun)

1.

Restaurování varhan v kostele
sv. Jakuba Staršího v Osové
Bítýšce (odměna 30 tisíc korun)

2.

Obnova terasy zámku se zimní
zahradou v Náměšti nad Oslavou
(odměna 20 tisíc korun)

3.

Obnova mobiliáře v kostele
sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad
Sázavou (odměna 10 tisíc korun)

Více na www.folkoveprazdniny.cz.

2. Noc na Karlštejně – Roštejn
(odměna 20 tisíc korun)
Více na www.noc-na-karlstejne.eu
a www.dscapek.cz.

3. Trampský širák – Hanesův mlýn
u Štoků (odměna 10 tisíc korun)
Více na: www.trampskysirak.cz.

„Ve veřejném hlasování si připsaly dohromady obě aktivity přes
osm a půl tisíce hlasů, což je o zhruba 1100 hlasů více než v minulém
roce,“ hodnotila zájem veřejnosti o kulturní dění v regionu radní
Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková (ČSSD).
Slavnostní vyhlášení vítězů se
uskuteční 6. června na zámku Světlá nad Sázavou společně s vyhlášením ankety Skutek roku 2015.

Milan Pilař

Od roku 2005 je Martin Šonka
členem reprezentace České republiky v letecké akrobacii a patří
mezi špičku světových leteckých
akrobatů.

Aeroklub Chotěboř, který pravidelně leteckou show připravuje,
má na příští rok vysoké ambice.
3. až 13. srpna 2017 plánuje uspořádat Mistrovství Evropy v letecké
akrobacii, kdy se na Vysočinu sjede
až devadesát pilotů z celé Evropy
a stovky jejich příznivců. „Kraj
Vysočina akci finančně podpoří.
Už letos poskytne 400 tisíc korun
na zajištění kvalitního zázemí pro
účastníky letecké soutěže a v příštím roce aeroklub finančně podpoří
v samotné organizaci mistrovství,“
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku kraje.

Milan Pilař

Soutěžte s projektem
Kraje pro bezpečný
internet

Žákům základních a středních
škol je určených devět e-learningových lekcí, které jim pomůžou
správně zodpovědět znalostní kvíz.
Z úspěšných řešitelů organizátoři
vylosují vítěze, kteří získají hodnotné ceny od partnera projektu
společnosti Microsoft. Ta věnovala
herní konzole, tablety a mobilní
telefony. „Kvíz je součástí projektu,
Kraje pro bezpečný internet
a zaměřuje se na bezpečné chování
na internetu – na kyberšikanu,
na závislost v podobě internetu
nebo například na možné trestné
činy spáchané online,“ přibližuje hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD), který je
vedoucím pracovní skupiny k problematice elektronické bezpečnosti
na Krajském úřadě Kraje Vysočina.
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na www.kpbi.cz.

Milan Pilař

KULTURA 5

květen 2016

Rokštejn – jeden z nejstarších
hradů na Moravě

Věž hradu Rokštejn je zamčená. Její zpřístupnění je možné pouze
po předchozí dohodě v brtnickém informačním centru.

Pečená kachní prsa se špenátovými lokšemi a křupavou cibulkou
Do projektu středních odborných škol Vysočiny
a francouzského regionu Champagne-Ardenne
Vaříme společně – Cooking together se zapojili
i žáci OA, SZŠ a SOŠS Jihlava oboru kuchař-číšník.
Proto si tentokrát připravíme jejich pečená kachní
prsa se špenátovými lokšemi.

V následujících desetiletích hrad
rychle měnil majitele, ve čtrnáctém
století ho vlastnil dokonce moravský markrabě a zároveň syn českého krále Jana Lucemburského
Jan Jindřich. To už se ale v českých
zemích začínalo pomalu schylovat
k husitským válkám. Při nich byl
Rokštejn zřejmě výrazně poškozen. Zůstal i nadále obyvatelný,
ovšem ne nadlouho. Nejspíš v roce
1468 během česko-uherských válek neodolal nájezdu krále Matyáše, jehož vojáci ho pobořili.
Následně poslední obyvatelé Rokštejn opustili a hrad začal rychle
chátrat.
Do dnešních dní se z Rokštejna dochovaly pouze obvodové zdi,
ve velmi dobrém stavu zůstává
hradní věž, která je v létě dokonce
přístupná pro turisty. Ke zřícenině
se návštěvníci nejsnáze dostanou
po modré turistické značce z Brtnice
nebo z nedaleké Dolní Smrčné.

Jiří Svatoš

Ingredience na čtyři porce:
kachní prsa 800 g
sůl, kmín celý, pepř mletý
hladká mouka 110 g
kuřecí vývar 300 ml
brambory typ B 250 g
vejce
vepřové sádlo 30 g
listový špenát 500 g
máslo 50 g
cibule žlutá 50 g
česnek 10 g

foto: archiv OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Z této doby velmi pravděpodobně pochází také kuriózní symbol
hradu – kostra novorozence, kterou archeologové našli v základech hradní věže. Jak se tam dostala, není dodnes zcela jasné. Je
ale možné, že se jednalo o oběť pohanským bohům – ve třináctém
století totiž ještě zdaleka ne všichni uznávali křesťanské hodnoty.

foto: Jaroslav Loskot

Ve druhé polovině třináctého století moc obyvatel na území dnešního Kraje Vysočina nežilo. Právě
v tomto období ale do regionu začala přicházet řada osadníků – a možná právě proto někdy na konci třináctého století vyrostl nad říčkou
Brtnicí hrad, který dostal jméno
Rokštejn. Historické prameny ho
poprvé zmiňují už v roce 1289.

Recepty

trochou vody a pečeme v konvektomatu na 180 °C asi 30 minut.
Pečená prsa vyndáme, výpek restujeme na tuk, zaprášíme moukou
(30 g), orestujeme do zlatavé barvy,
zalijeme vývarem, rozšleháme
metlou a provaříme asi 15 minut.
Poté šťávu přecedíme a případně
dochutíme solí.
Listový špenát necháme dvacet minut máčet ve studené vodě.
Následně ho důkladně vypereme
a necháme odkapat. V kastrolu
rozpustíme máslo, ochutíme solí,
nastrouhaným česnekem a orestujeme na něm dosklovata nakrájenou
cibuli. Potom vložíme listy špenátu

Kachní prsa osolíme, okmínujeme,
opepříme a zprudka opečeme
na pánvičce nejprve kůží dolů
a poté otočíme. V nádobě podlijeme

a zlehka je na másle prohřejeme.
Předem uvařené brambory ve slupce
oloupeme, nastrouháme, přidáme
mouku (80 g), vejce, sůl a lehce
zpracujeme v těsto, které rozdělíme
na stejné díly o váze asi 100 g a vyválíme pomocí válečku na plát 2 mm
vysoký. Placky opékáme na malém
množství sádla dozlatova. Po upečení je potřeme sádlem, naplníme je
připraveným špenátem a zarolujeme.
Servírujeme jako přílohu ke kachním
prsům. Dobrou chuť!  Lucie Pátková

Třebíčské muzeum si ze Španělska Muzejní noci
muzejních nocí 2016 je
přivezlo titul Nominee EMYA 2016 Festival
v plném proudu, netradiční čas

foto: Luboš Pavlíček

Mnohé z exponátů lze hrdě zařadit
do kategorie Vynálezy, které
nezměnily svět.

kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Marie Kružíková, která byla
na španělském finále sama přítomna.
Třebíčské muzeum obdrželo oficiální
certifikát a svolení nadále užívat
titulu Nominee EMYA 2016. „Muzeum Vysočiny Třebíč se předvedlo
jako jediné, které se zabývá všemi
základními muzejními obory a také se
napříč těmito obory prezentuje díky
úspěšnému projektu Zámek Třebíč –
modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic,“ uvedla Eva Novotná
z Muzea Vysočiny v Třebíči, kde je
nyní k vidění nová stálá expozice
s názvem Za řemesly minulosti. V ní
se návštěvník blíže seznamuje jak
s tradičními řemesly, jako je sedlářství
a koželužství, tak s méně obvyklými
profesemi, například výrobou modrotisku či perníkářstvím. Lucie Pátková

Osobnost regionu

Žákem i učitelem na jemnické
lesnické škole byl Jan Vrba

foto: Pavel Kryštof Novák

Kdykoliv projíždím
Jiný obrázek
lesem zvaným
Jaroměřická
Bažantnice poblíž
bříza líčí Vrbovy
Jemnice ve směru
cesty z Moravna Staré Hobzí,
ských Budějovic
vzpomenu si
do Jaroměřic
na spisovatele Jana
nad Rokytnou,
Vrbu. Chodil sem
kde často a rád
rád už v době studií
navštěvoval Otona zdejší lesnické
kara Březinu. Miškole (1908–1909),
lovanému Mistru
Pamětní deska na domě,
stejně jako v letech, v němž v Jemnici bydlel.
a nejdražšímu
kdy na ústavu půsopříteli na důkaz
bil jako učitel (1917–1919).
vroucí oddanosti Knihu z přírody
Ač byl rodákem z chodského
věnoval. Na básníka pak zavzpoKlenčí (*10. 7. 1889), díky dvěmínal i v knize Otokar Březina
ma pobytům v Jemnici si přírodu
a jiní přátelé v mé paměti.
zdejšího okolí tak zamiloval, že se
Vrbovy pobyty v Jemnici přisem rád ve svém díle vracel.
pomíná po něm pojmenovaná
Bažantnice, jejímž epicentrem
ulice a pamětní deska na náměstí
je i stejnojmenná myslivna, v níž
na domě, v němž bydlel.
byl pánem bažantník Nesiba, je
Ne všechny svazky rozsáhlého
názvem jedné z mistrně napsaVrbova díla byly úspěšné. Dosud
ných knih, za kterou Vrba obdržel
čtenými jsou především ty pojedStátní cenu za literaturu. Originávající o přírodě: Les, Borovice,
nálním hrdinou je zde bažantDražinovská hora, Myslivcův rok,
-tetřevec Kokorokó. Okolí Jemnice
Bažantnice a Kniha z přírody. Práovlivnilo i vznik povídky Zahradvě v nich mohl autor v příbězích
ník z knihy Člověk boží.
o zvěři, lese a myslivosti využít
Podstatnou část Knihy z přírosvých bohatých přírodovědeckých
dy, jíž kapitoly nazval obrázky,
a lesnických znalostí.
napsal Vrba za pobytu v Jemnici.
Spisovatel Jan Vrba zemřel
Zde ho mimo jiné oslovila krása
28. května před 55 lety v Dozámeckého parku s rybníky, stromažlicích ve věku 71 let. Posledmovím a altány, kterým čtenáře
ní místo odpočinku našel v rodprovádí na sklonku května v obném Klenčí.
Pavel Kryštof Novák
rázku Zámecká zahrada.

nabízí netradiční program. Další
institucí, která v nejbližší době
otevře své brány v atypickou denní
dobu, je Muzeum Vysočiny společně s Oblastní galerií Vysočiny
v Jihlavě. Tamní Muzejní a galerijní
noc připadá na pátek 27. května.
V expoziční budově muzea jsou
od 17.00 v plánu komentované prohlídky, loutkové představení či gotické
tance v podání skupiny historického
šermu. Řada přijde také na přednášku
o Karlu IV. a autorské čtení v podání zoologa jihlavského muzea Pavla
Bezděčky. Jedním z vrcholů jihlavské
muzejní noci pak bude tradiční ohňová show na Masarykově náměstí. Tou
ale akce neskončí.
„Statutární město Jihlava zajistilo promítání známého muzikálu
Noc na Karlštejně v prostoru před

foto: archiv Muzea Vysočiny Jihlava

Jako jediný zástupce České republiky
se Muzeum Vysočiny Třebíč zúčastnilo vyhlášení výsledků už devětatřicátého ročníku prestižní mezinárodní
soutěže EMYA (The European Museum of the Year Award) 2016, které se
konalo v dubnu ve Španělsku.
„O titul Evropské muzeum roku
2016 se ucházelo 49 muzeí, nominovaných z celé Evropy,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast

V Brodě předají opět
Novinářské ceny Karla
Havlíčka Borovského

Muzejní noci na Vysočině nabídnou nejen výlety do historie.

i pozorování noční oblohy velkými
dalekohledy z brány Matky Boží,
které zajišťuje Česká astronomická
společnost, pobočka Vysočina. Vstup
do všech objektů je přitom zdarma.
Po Jihlavě bude 12. ročník festivalu
pokračovat ve své cestě po Vysočině:
v pátek 3. června zakotví v Havlíčkově
Brodě a Moravských Budějovicích, letošní závěrečná zastávka se odehraje
o týden později v Třebíči.

Lucie Pátková

morovým sloupem. Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní
a galerijní noci neméně zajímavým
programem,“ podotkla radní Kraje
Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie
Kružíková (ČSSD) s tím, že vábivou
nabídkou je podvečerní nebo večerní
návštěva vyhlídkové věže kostela
sv. Jakuba Většího a Domu Gustava
Mahlera, nahlédnutí do jihlavského podzemí a za příznivého počasí

Letošní rok je významný z pohledu
kulatých výročí Karla Havlíčka Borovského, 195 let od narození a 160
let od jeho úmrtí. Už od roku 2000
je předávána novinářská cena, která
nese jeho jméno, v Havlíčkově Brodě.
Ocenění uděluje Nadace Český
literární fond. Kromě této hlavní
ceny jsou ještě udělovány Novinářské křepelky – mladým novinářům
do věku 33 let. Tyto ceny uděluje
Kraj Vysočina a město Havlíčkův
Brod. Oproti jiným cenám jsou jména
oceněných až do poslední chvíle utajována. Letos dojde ke slavnostnímu
předání cen dne 26. května od 14.00
v Havlíčkově Brodě.
Jana Fischerová (ODS)
zastupitelka Kraje Vysočina
a poslankyně

Křížovka o ceny
Městys Klenčí pod Čerchovem (do roku 1946 Kleneč pod Čerchovem, německy Klentsch) se nachází na jihovýchodě české Šumavy – Českého Lesa, v okrese
Domažlice v Plzeňském kraji. Žije zde zhruba 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Ve druhé polovině 17. století … (VIZ TAJENKA).
Osobnosti spjaté s Klenčím jsou kromě Jana Vrby také Jindřich Šimon Baar, Jindřich Jindřich a opat Zikmund Jan Kapic.
Autorství:
Martin
Němeček

Veřejné
zařízení

Jaký

Bezbarvý
nátěr

Iniciály
režiséra
Lipského

Nová zpráva

Pomoc:
UBU, UNTER,
VORM.

Ohnutí trupu

Německy
„pod“

2. díl tajenky

3. díl tajenky
Otvory
v místnosti

Mrtvý

Nemluvící

Konečná část
tlustého střeva

Hrdina hry
A. Jarryho
Křídlo budovy
Kanadský
zpěvák
Stromořadí

Kaz (výrobku)

Turecký lidový
pěvec

Přivlastňovací
zájmeno
Asijské pohoří

Zvířecí
morda
Ňadra
Jemná
nečistota
Konstrukce
vinné révy

Plavecké
ostrovy

Chráněná
oblast (zkr.)

Pobídka

Mající barvu
oblohy

Zvíře
(německy)
Něm. hud.
skladatel

Maximálně
účinný
Obyvatelé
Saska
(slovens.)

Kromě
(slovens.)

Souzvuk
tónů
Zakulacené

Niklový peníz
(hovor.)
Ruská
automobilka

Polní plošná
míra

Výrobce
vysavačů

Přítok řeky Irtyš
Zkr. České
obch. insp.

Německy
„před“
Citoslovce
chlácholení

Sibiřský
kozoroh

Technické
služby (zkr.)

Býv. SPZ
okresu Levice
Přibližně

Pracovat
s pluhem
Předložka
(přes jedno)

Útok
Obyvatel
pralesa

1. díl tajenky

Iniciály
herečky
Janžurové

Otáčka

Alkoholik

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 nebo e-mailem na adresu noviny@kr-vysocina.cz
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: „NA SOUTOKU ŘEK RADBUZY A ÚHLAVY.“ Výherci: Alena Prášková, Jindřich Kutiš, Vlasta Hartmanová.
Výhercům blahopřejeme!

6 INZERCE

www.ikrajvysocina.cz

MICHLiq

PLETIVO

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

5 x 5 cm
32,00 Kč
40,00 Kč
48,00 Kč
51,00 Kč
56,00 Kč
64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/23

cena
15,50 Kč
17,50 Kč
19,00 Kč
20,00 Kč
26,00 Kč

váš inteligentní
průvodce
ekonomikou

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

586/05-VI/16

844/05-VI/16

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.

Zájemci o inzerci, kontaktujte
prosím manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

ZVLÁDNETE TO O PRÁZDNINÁCH
• POMALÉ ČTENÍ, NEČITELNÉ PÍSMO
• PROBLÉMY S I/Y
• POTÍŽE S MATEMATIKOU
• ŠPATNÉ ZNÁMKY
• OZNAČENÍ: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...
• TRÁPÍ SE VAŠE DÍTĚ PŘI UČENÍ A NEUMÍTEMU POMOCI?
ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU

725 774 710, 775 040 808
Studijní centrum BASIC

Masarykovo náměstí 9, Jihlava 586 01
U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov 393 01
Na Valech 3523, Havlíčkův Brod 580 01

Mgr. Iva Nováková,
Časopis „Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte.
Navzdory krásným větám, které
čtete ve studijním plánu svého
dítěte, realita je taková, že jeho
handicapt ve škole skoro nikoho
nezajímá. Dyslektik, dysgraﬁk,
či majitel jiné podobné poruchy? Pro některé učitele prostě
hlupák, který pomalu čte a ještě
pomaleji chápe.

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé hodiny,
ovšem výsledky ve škole tomu
rozhodně neodpovídají. Jakoby
vůbec nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu přetlumočit. Nakonec vám nezbude
nic jiného, než denně nastudovat
několik předmětů a znovu je

dítěti odvykládat. Což o to, pokud trénujete na pozici učitele v
základní škole, není to na škodu.
Jsou-li vaše ambice přece jen
trochu jiné, zřejmě vás několikahodinová denní ztráta zrovna
nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi jo...

„Co jsem ve škole nepochopil za
pět hodin, i když jsem popsal 15
stránek, pochopil jsem v Basicu
za deset minut. (Popsal jsem dva
řádky).“
student, 14 let
„Míša je těžký dyslektik, dysgraﬁk, dyskalkulik s diagnózou LMD.
Těžko se soustřeďuje, trpí poruchou chování a učení. Vyzkoušeli
jsme všechny možné prostředky
– terapie, domácí učitele atd. –

bohužel s chabým výsledkem.
A najednou se stal zázrak; objevili
jsme BASIC a učitelku, která má
výjimečné schopnosti. Během
letního intenzivního kurzu se
Míša zlepšil zázračně: plynule si
čte, ve psaní používá diakritiku,
kterou dříve úplně opomíjel.
Největší radost mi udělal, když
cca po dvoutýdenní terapii jsem
ho našla doma s knížkou v ruce,
kterou neodložil přes hodinu
a přelouskal prvních 30 stran.
Teď vidím syna spokojeného,
šťastného. Děkujeme!!!“
paní N.
Desítky stránek popsaných podobnými vzkazy jsem četla jako
ve snách. Že by opravdu existovala alternativa denního únavného
doučování? Zní to skoro jako

Přednáška zdarma

zázrak. Rozhodně po těch letech,
co doma bojujeme s poruchou
učení.
Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní centrum
Basic, o.p.s. (www.basic.cz)
pomáhá dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením, psaním či
pravopisem pomocí specializovaného individuálního doučování. Na základě dosavadních
výsledků se zdá, že i tyto děti
máji šanci zařadit se mezi
úspěšné studenty a zajistit
si tak uplatnění v životě. No,
nebudu přehnaný optimista,
který věří, že si tento program
najde v dohledné době cestu
do našich základních škol. Ale
díky bohu, my si můžeme najít
cestu k němu.
Iva Nováková

„JAK NA UČENÍ
BEZ MUČENÍ“
Jihlava
7. 6. 2016 v 17:00
Pelhřimov
9. 6. 2016 v 16:00
Havlíčkův Brod
25. 5. 2016 v 17:00
15. 6. 2016 v 17:00
Neváhejte a přihlaste se
na přednášku!

Tel.: 725 774 710
www.basic.cz
686/05-VII/16

www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák

Pomáháme dětem od 6 do 15 let. LETNÍ INTENZIVNÍ DOUČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA REPARÁTY.




... pohyb v každém věku.
Elektrické vozíky pro seniory a nejen pro ně.
Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

73 316,-

43 990 Kč

SLEVA

40 %

nové zboží
záruka 24 měsíců
 servisní zázemí
 snadné ovládání
 řízení bez ŘP
 nabíjení z běžné zásuvky
 nízké provozní náklady



SELVO 3500

Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

58 316,-

34 990 Kč

Adove s.r.o., Jihlava, Fritzova 4 | Havlíčkův Brod, Dolní 227 | infolinka: 737 007 875 | www.elektrokola-skutry.cz | Doprava a předvedení zdarma – Vysočina

 ELEKTROKOLA PŘESTAVBY A SKÚTRY 125 CCM - AKCE - SLEVA 1 000 KČ S TÍMTO INZERÁTEM.

960/05-VII/16

SELVO 4800

INZERCE 7

květen 2016

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová a dřevěná okna do konce června 2016
a vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1. 5. - 30. 6. 2016.

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
800 23 00 23
611/05-VII/16

e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

SCHINDELEHO MINERÁLY - NÁZOR LÉKAŘE
Jsem lékařka na odpočinku, 70 let, 9 let jsem přesluhovala, nyní již neordinuji. Pracovala jsem 22 let jako přednostka hematologického a transfúzního oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Posledních 30 let se zabývám
i přírodní medicínou, rychle jsem totiž zjistila, že ji lze
výborně kombinovat s tou oﬁciální západní. Za posledního půl roku jsem spotřebovala 12 plechovek mletých
Schindeleho minerálů jak na sobě, tak na lidech, kteří se
na mě obracejí v situaci, kdy jim západní medicína dostatečně nepomáhá. Zde jsou moje poznatky s léčebnými
účinky Schindeleho minerálů:
pacient, 47 let.
Před 2 lety provedena angioplastika věnčitých tepen se
zavedením dvou stentů. Přetrvával zvýšený krevní tlak
s hodnotami okolo 160/100 mmH navzdory trojkombinaci antihypertenziv. K úpravě Tk došlo 4 týdny po zahájení užívání Schindeleho minerálů, nyní Tk stabilizován
na 130/80. Efekt přetrvává při pokračujícím užívání antihypertenziv a Schindeleho minerálů.
pacientka, 46 let.
Několik diagnóz při autoagresivním zánětu u rodinné dispozice. Crohnova nemoc, revmatoidní artritis a chronický

zánět štítné žlázy. Při středně intenzivní léčbě stabilizace
stavu s přetrváváním obtíží, které jsou mírnější. Šest týdnů po zahájení užívání Schindeleho minerálů pacientka
viditelně přibrala několik kg a má velmi dobrou náladu,
takže nebylo ani nutné se ptát, jak se cítí. Efekt přetrvává
při pokračující předepsané léčbě a užívání Schindeleho
minerálů.
pacientka, 67 let.
Dlouhodobě zvýšený Tk, užívá antihypertenziva, nyní
v trojkombinaci. Přesto výrazně kolísající Tk, v rozmezí
110/60 - 210/100, kdy vzestup tlaku doprovází úzkost
a bušení srdce. 6 týdnů po zahájení užívání Schindeleho
minerálů postupná úprava a stabilizace Tk, na hodnotách
120 - 150/80, vymizelo bušení srdce a úzkost. Rovněž
výrazně zvýšená chuť k jídlu a úprava zažívání. Vymizení
bolesti a závratí způsobených změnami na krční páteři.
Minerály a předepsané léky nadále užívá.
pacient, 76 let.
Sklon k zácpě, artróza kolene III. stupně. Při užívání
Schindeleho minerálů rychlé vymizení zácpy. Vymizení
bolestí kolene při chůzi, přetrvávají tzv. startovací bolesti
při zahájení chůze.

Já sama užívám minerály kvůli potížím, které nevyžadují léčbu farmaceutickými preparáty, ale narušují pocit zdravotní pohody. Rychle došlo k vymizení
zvýšené citlivosti hlezenních kloubů, k normalizaci
chuti k jídlu a zažívání, vymizení občasného bušení
srdce večer a ranních pocitů deprese. Schindeleho
minerály užívám nadále v upravené, nižší dávce. Dle
mých prvních zkušeností je účinek užívání Schindeleho minerálů v souladu s tím, co uvádí řada jiných
uživatelů. Schindeleho minerály obohatily významně
škálu toho, co používám. Také i díky přijatelné ceně,
za kterou lze mít unikátní efekt. Mám na mysli účinek
na krevní tlak, který při hypertenzi snižují a stabilizují
a to včetně kolísavé hypertenze. Také se mi líbí účinek
na chuť k jídlu a zažívání, který se projevuje i u onkologických pacientů. Ve vztahu k pohybovému aparátu
předpokládám, že se uplatňuje především protizánětlivý účinek minerálů. Pokud jde o užívání, mělo by být
zřejmě dlouhodobé, s tím, že si uživatel po dosažení
efektu může upravit dávkování podle svých individuálních potřeb.
MUDr. Jiřina Kováčová, Uherský Brod

POŠLETE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.
Záruka původu a složení minerálů dána rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

Složení na 100 g
prášku
700/05-VII/16

Kyselina křemičitá
Hořčík
Železo
Vápník
Draslík
Mangan
Sodík
Zinek

67,060 g
126 mg
499 mg
167 mg
134 mg
14,4 mg
16,2 mg
1,7 mg

Měď
Chrom
Nikl
Kobalt
Vanad
Titan
Bor
Molybden

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

0,7 mg
0,57 mg
1,11 mg
0,96 mg
0,99 mg
13,1 mg
0,65 mg
0,1 mg

Energie 0 kj
• Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

MINERÁLY V KAPSLÍCH
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

CHOVCE
MLETÉ MINERÁLY V PLECHOVCE
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
595 Kč/400 g
4 ks = 515 Kč/ks
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Při objednání 4 a více balení obdržíte
knihu o Schindeleho minerálech
v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně
kombinovat. Např. 2 plechovky
+ 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).

www.kamennezdravi.cz

- 24. 5. 2015
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www.ikrajvysocina.cz

MĚSTO NA MORAVĚ

vý

foto: TJ Sokol Nové Veselí

Házenkáři Nového
Veselí postupují
do extraligy

V letošní prvoligové sezóně hráči
Nového Veselí osmnáctkrát vyhráli,
prohráli jen dvakrát.

Regionální házená slaví další obrovský úspěch. Házenkáři z Nového
Veselí na Žďársku si totiž s velkým
předstihem zajistili vítězství v první
lize a vybojovali tak pro příští
sezonu účastnické místo v nejvyšší
české soutěži.
Novoveselští se na první pozici
usadili už v první polovině sezony.
Po zimní přestávce pak své suverénní postavení udržovali a díky bezchybným výkonům už tři kola před
koncem soutěže věděli, že příští rok
budou hrát mezi elitou.
O postupu hráči Nového Veselí
definitivně rozhodli na konci dubna,
kdy před vyprodaným hledištěm
rozdrtili Přerov 45:21. Funkcionáře nejlepšího házenkářského týmu
Vysočiny tak nyní čekají příjemné
starosti – musí upravit halu, aby
splňovala extraligové parametry,
či najít nové sponzory.

Londýna

OVÝ POHÁR
VYSOČINA ARÉNĚ
KÝCH KOL
NEDĚLE 24. KVĚTNA
Maraton na 53km (závod
pro
veřejnost)
09:00
Světový
pohár
Cross-country
Olymp
23.MISTROVSTVÍ
- 24. 5. 2015 11:15 Světový pohárDĚTÍ
Cross-country Olymp
Jiří Svatoš

A MLÁDEŽE

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Mladí fotbalisté
z Brodu vyhráli
turnaj v Holandsku

ntry Olympic - Ženy U23
14:15 Světový pohár Cross-country Olymp
MS NA HORSKÝCH KOLECH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ředávání startovníchPŘI
čísel
DOPŘEJTE VAŠIM DĚTEM NEOPAKOVATELNÝ ZÁŽITEK, DĚTI SE STÁVAJÍ AKTIVNÍ SOUČÁSTÍ MS
Mladí fotbalisté Havlíčkova Brodu
přivezli na konci března na Vysočinu cennou trofej. V konkurenci
desítek celků ze třinácti zemí totiž
ovládli Holland cup, který se uskutečnil v přímořském městě Almere
u Amsterdamu.
Broďáci mladší patnácti let nejprve suverénně vyhráli základní skupinu, pak opanovali i semifinálovou
skupinu a ve finále narazili na mladíky z anglického Lutonu.
V závěrečném utkání turnaje se
fotbalisté z Vysočiny brzy díky gólu
Luboše Formana ujali vedení, o které navzdory drtivému tlaku soupeře
v závěru nepřišli, a po výhře 1:0 tak
mohli slavit zatím největší úspěch
ve svých kariérách.
Holland cupu se zúčastnily také
brodské týmy do čtrnácti a dvanácti
let. Ty však uspěly o poznání méně –
oba totiž skončily už v základní
skupině.
Jiří Svatoš

Kulhavý

23. - 24. 5. 2015

1. ČERVENCE 2016 VYSOČINA ARÉNA

SVĚTOVÝ POHÁR
HORSKÝCH KOL

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ
www.mtbworldcup.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SVĚTOVÝ POHÁR
HORSKÝCH KOL

ilista z Londýna
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SP 2015 VE VYSOČINA ARÉNĚ
A
NEDĚLE 24. KVĚTNA
Jaroslav Kulhavý
ike Vysočina Maraton na 53kmZlatý
(závod
pro veřejnost)
09:00 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži U23
medailista
z Londýna
PROGRAM
ROAD SHOW
d MTB
11:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy Elite
PROGRAM ZÁVODŮ SP 2015 VE VYSOČINA ARÉNĚ
SOBOTA
23. KVĚTNA
NEDĚLE 24.
KVĚTNACross-country Olympic - Muži Elite
ár Cross-country Olympic - Ženy
U23
14:15 Světový
pohár
Kulhavý
09:00 Start Birell Bike Vysočina Maraton na 53km (závod pro veřejnost)
09:00Jaroslav
Světový pohár
Cross-country Olympic - Muži U23
Zlatý
medailista
z Londýna
14:00 Dětský
11:15 Světový pohár Cross-country
Olympic - Ženy Elite
ceremoniál: předávání startovních
číselzávod MTB
16:30 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy U23
14:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži Elite
PROGRAM ZÁVODŮ SP 2015 VE VYSOČINA ARÉNĚ
19:30 Slavnostní ceremoniál: předávání startovních čísel
arty / DJ’s
SOBOTA 23. KVĚTNA
NEDĚLE 24. KVĚTNA
20:00 Mitas Bike party / DJ’s
09:00 Start Birell Bike Vysočina Maraton na 53km (závod pro veřejnost)
09:00 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži U23
14:00 Dětský závod MTB
11:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy Elite
21:00 Toi Toi MTB Night Race
Night Race
www.mtbworldcup.cz
www.mtbworldcup.cz
16:30 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy U23
14:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži Elite
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SINGLETRACKY

Kontakty:
Mgr. Helena Vonková – ředitelka
společnosti, tel.: + 420 233 071 731,
mobil: +420 724 088 465
e-mail: helena.vonkova@economia.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
Reklamace distribuce:
tel.: +420 564 602 328

Manažerka inzerce: Jitka Parbusová
mobil: +420 777 174 407,
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz
UCI PARTNEŘI Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.
Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

SINGLETRACKY

11. května
14. května
18. května
21. května
25. května
28. května
4. června
8. června
11. června
15. června
18. června
22. června
25. června

UCI PARTNEŘI

10:24:52

SINGLETRACKY

SINGLETRACKY

13:00 – 16:00
13:00 – 19:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
19:00 – 22:00
13:00 – 16:00
9:00 – 18:00
13:00 – 16:00
10:00 – 16:00
13:00 – 16:00
8:00 – 14:00

Žďár nad Sázavou
biketrial show
Humpolec – Majáles
biketrial show
Telč
biketrial show
Třebíč – Den Rodiny
Velké Meziříčí
biketrial show
Nové Město na Moravě – Den Singletracku
Polička – Čas pro neobyčejné zážitky
biketrial show
Jihlava
biketrial show
Pelhřimov – Festival rekordů a kuriozit
biketrial show
Přibyslav
biketrial show
Havlíčkův Brod – Molitanový muž
biketrial show
Chotěboř
biketrial
show
19:30 Slavnostní ceremoniál: předávání startovních
čísel
HLAVNÍ PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Nové Město na Moravě
–
Nova
Civitas
biketrial
show
20:00 Mitas Bike party / DJ’s

AKCI PODPORUJE :

Logotyp Mitas

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

11.5.2016
DODAVATELÉ

produktová značka se sloganem

21:00 Toi Toi MTB Night Race

www.mtbworldcup.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

02 základní barevné provedení negativ

HLAVNÍ PARTNEŘI

DODAVATELÉ
ZA PODPORY

Logo – horizontální formát

UCI PARTNEŘI

Horizontální verze loga ŠKODA je definována jako výjimka a měla

ZA PODPORY
HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

by být používána pouze tehdy, pokud je takový formát požadován
kvůli layoutu, např. nápisy na budovách, reklama na okrajích
a propagační předměty.
Logo v horizontálním formátu nesmí být používáno s linkou
Brand Stage.

PARTNEŘI

Uzávěrka dalšího čísla
je 10. čevna 2016.
Číslo vychází
od 26. června 2016.

Zlatý stř
edník

rated

DODAVATELÉ

PARTNEŘI

ZA PODPORY

Pantone 1795 | CMYK 000 - 094 - 100 - 000 | RAL 3020 | Folie Oracal 32
Pantone 295 | CMYK 100 - 070 - 000 - 040 | RAL 5013 | Folie Oracal 50

DODAVATELÉ

2012

WC MTB 2016_NMNM_inzerce Noviny Kraje Vysočina_Roadshow 231x105mm.indd 1

ZA PODPORY
11.5.2016 10:25:44

