
Blanka Matragi
představuje

kalendář KRAJ VYSOČINA 2017
22. 9. 2016 od 16.00 hodin v Cityparku Jihlava

• Křest kalendáře Kraj Vysočina 2017 „Řemeslo má zlaté dno“
• Módní přehlídka

• Představení řemesel
• Doprovodný program s překvapením

•  Workshopy řemesel
Můžete si vyzkoušet různá řemesla, vyrobit a odnést vastní
floristickou dekoraci, cukrářský výrobek, fotografii, šperk,

nechat se učesat či navrhnout šaty…
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Účastníci Mladé univerzity si 
z Jihlavy odvezli mnoho zážitků
Divadlo fyziky, přednáška 
o možnostech internetu, 
ale také návštěva 
biofarmy v Sasově, 
Horáckého divadla 
Jihlava nebo tvůrčí dílna 
v Uměleckoprůmyslové 
škole Helenín. Z těchto 
aktivit a řady dalších se 
skládal nabitý jednodenní 
program účastníků 
osmého ročníku Mladé 
univerzity Waldviertel – 
Vysočina v Jihlavě.

Přes 120 mladých lidí, 
kteří se zajímají 
o vědu a výzkum, 
přijelo do kraj-
ského města 
Vysočiny za zá-
bavou i za po-
znáním. Dora-
zili z rakouského 
Raabsu an der 
Thaya, kde v neděli 
7. srpna začala akce Mla-
dá univerzita Waldviertel – Vy-
sočina za účasti jak rakouských 
účastníků ve věku 11 až 14 let, tak 
jejich vrstevníků z Vysočiny.

Spoluorganizátorem projektu 
je mimo jiné Kraj Vysočina. 
„Z Mladé univerzity se stala 

tradiční akce, o kterou je vždy 
velký zájem. Mládí se v celém 
týdenním konceptu utvrzuje 
v tom, že spojená Evropa je ten 
správný model,“ řekl při zahájení 
v sídle Kraje Vysočina hejtman 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 
který studenty vítal společně 

s radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Janou Fialovou 
(ČSSD). Následovala Science 
show plná experimentů, kdy si 
účastníci vyzkoušeli i sed na desce 
s hřebíky nebo jak snadno jde 
za pomoci cihly roztlouct na hlavě 
vlašský ořech. Odpoledne si 

pak prohlédli chov i zahradu 
biofarmy v Sasově, na workshopu 
v Horáckém divadle Jihlava tvořili 
masky a stali se i ošetřovateli 
v jihlavské zoologické zahradě, 
nebo designéry módy a doplňků 
za pomoci odborníků z Umělec-
koprůmyslové školy Helenín. 

Večer se pak na 140 dětí, 
vedoucích i organizátorů pře- 
sunulo zpátky do rakouského 
Raabsu, kde se v pátek  
12. srpna za účasti hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka 
odehrála slavnostní Závěrečná 
promoce letošních absolventů.

Prázdniny končí, 
škola začíná
Přinášíme přehled  
 všech volných dnů
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Handy  
cyklo maraton
Cyklisté z Vysočiny  
na dálkovém závodě
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Roštejn  
čekají změny
Hradní expozice  
brzy v novém
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Úvodní slovo

Dobrodružství 
poznávání
Psát sloupek na konci srpna 
a zvěstovat, že končí čas prázd-
nin a nastává čas startu škol-
ních povinností pro děti i rodi-
če, to může někdo chápat jako 
danajský dar a smutnou záleži-
tost. Opak je pravdou. Jak čas 
letní, tak ten následující je pře-
ce časem velkých výzev i časem 
poznávání a učení. Během cest 
za odpočinkem přece poznává-
me nová místa, lidi, kultury, his-
torii a jazyky.

V čase školním studenty malé 
i velké a jejich rodiny čeká to stej-
né, jen kulisy se tak trochu mění. 
Neberte školní rok jako nut-
né zlo, berte ho jako další šanci. 
Ta nadcházející může být i v lec-
čems výjimečná. Vedení státu na-
šlo peníze na zvýšení platů uči-
telů a osobně jsem za to velmi 
ráda. Není to jen zcela zaslou-
žená motivace, ale také ocenění 
těch, kteří se starají ve velmi slo-
žitém prostředí o to nejcennější, 
co máme, a to o naše děti a po-
tažmo i o naši buducnost.

Vedení Kraje Vysočina se 
pak snaží, aby pro všechny je-
jich svěřence, studenty, bylo stu- 
dium vítané a zábavné. Starto-
vací kufříky pro nejmenší, Rota 
a Merkury pro ty starší, soutěže, 
stipendia, sportovní auta a řada 
dalších projektů pro všechny dal-
ší. Vzkaz vycházející z těchto ak-
tivit je jediný. Snažíme se dělat 
maximum pro to, aby měly děti 
šanci naučit se vše potřebné, a to 
pokud možno zábavnou formou, 
aby jejich další život odpovídal je-
jich představám a snům. Trou-
fám si říci, že možnosti jsou nyní 
neomezené. Pestrost škol, pod-
mínky na nich i hlad na pracov-
ním trhu nahrává tomu, aby i ta 
nejtajnější přání došla naplnění. 
Přeji vám všem, ať nekončí poho-
da a navíc začíná období krás-
né a úspěšné, plné poznání, in-
spirace, motivace a netušených 
možností.

Jana 
Fialová (ČSSD)

radní Kraje  
Vysočina pro  
oblast školství

Milan Pilař

Hejtman zahájí 
nový školní rok 
v Jihlavě
Hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD) zahájí 
letošní nový školní rok na Základní 
škole Jihlava, Demlova. Společně 
s předsedou Vlády ČR Bohuslavem 
Sobotkou (ČSSD) a jihlavským 
primátorem Rudolfem Chloupkem 
(ČSSD) ještě dopoledne ve čtvr-
tek 1. září stihnou druhé zvonění 
na Střední škole průmyslové, tech-
nické a automobilní Jihlava.

V odpoledních hodinách si 
hejtman Kraje Vysočina a předseda 
Vlády ČR prohlédnou nové pracovi-
ště pro praktickou výuku budou-
cích stavařů na Střední průmyslové 
škole stavební akademika Stani-
slava Bechyně v Havlíčkově Brodě. 
Pracoviště pro odborný výcvik si 
tu postavili studenti společně se 
stavební firmou. Petr Palovčík

Na workshopu s názvem Maska a tvář v Horáckém divadle Jihlava vytvářeli účastníci masky. Děvčata se rozhodla vytvořit si je přímo na obličeji.
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Letošní 
téma: Náš 

svět se mění – 
a Ty jsi v centru 

dění.
Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Závody se konají pod Záštitou hejtmana kraje vysočina

www.ecf2016-annamaet.com

mistrovství evropy v běhu, jízdě na kole a koloběžce za psem

made
in the
usa canicross - bikejöring - scooter

15. – 16. října 2016

annamaet me eCF  2016
   vysočina arena

http://www.kr-vysocina.cz
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Regionální zdravotnictví: Investice 
do přístrojů i lidských zdrojů
Nemocnice zřizované 
Krajem Vysočina 
průběžně zkvalitňují péči 
o pacienty i pravidelnou 
obnovou a rozšiřováním 
přístrojového vybavení. 

Pět krajských nemocnic se v těchto 
případech řídí plánem investic, kte-
rý schvaluje krajské zastupitelstvo. 
„Vedle techniky je třeba důsledně 
řešit i zajištění personálu nemoc-
nic a jeho přirozenou generační ob-
měnu. Za posledních šest let vypla-
til Kraj Vysočina na motivačních 
náborových příspěvcích pro nové 
lékaře i nelékaře částku vyšší než  
3,3 milionu korun, další peníze jsou 
vyčleněny na spolufinancování stá-
ží a nemocnice mohou nabízet také 
stipendia pro mladé mediky,“ vy-
jmenovává hejtman Kraje Vysoči-
na Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Hejtman, sám lékař, si více než kdo 
jiný uvědomuje, že současné regio-
nální zdravotnictví potřebuje nejen 
odborníky, ale také moderní pří-
stroje a zázemí. „Mluvíme o dvou 
spojených nádobách, jedna bez 
druhé se v moderní medicíně neo-
bejde,“ doplňuje Jiří Běhounek.

Po loňském nákupu lineárního 
urychlovače pro jihlavskou 

nemocnici za více než sto milionů 
korun nebo například terapeu-
tického ortovoltážního ozařo-
vacího systému pro Nemocnici 
Pelhřimov letos přibudou 
do krajských nemocnic další 
klíčové diagnostické sestavy – 
Nemocnice Jihlava bude od října 
provozovat nejmodernější 
PET CT, Nemocnice v Novém 
Městě na Moravě v září spustí 

novou magnetickou rezonanci 
a Nemocnice Pelhřimov se 
připravuje na nákup CT. Před 
nákupem nových přístrojů je 
také Nemocnice Třebíč, pro 
kterou Kraj Vysočina staví za  
499 milionů korun s DPH  chi-
rurgický pavilon a další zdra-
votnické provozy. Nemocnice 
Havlíčkův Brod na moderním 
CT – výpočetním tomografu dia-

gnostikuje pacienty od roku 2014. 
„Veškerá tato moderní technika, 
která nám lékařům umožňuje 
přesně určit diagnózu, vstupuje 
do nákladů nemocnic a ovlivňuje 
jejich hospodářské výsledky. 
Uvědomujeme si však, že je to 
malá daň za pomoc těm, kteří ji 
potřebují, očekávají a také ve svém 
pojištění platí,“ uzavírá hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Den otevřených 
dveří Nemocnice 
Třebíč
Nemocnice Třebíč v sobotu 10. září 
v rámci Dne otevřených dveří 2016 
nabídne desítku preventivních vyšetření, 
proškolí v první pomoci a umožní vstup 
návštěvníkům do míst většinou nedostup-
ných. Zájemci dostanou šanci nahlédnout 
do prostředí dialýzy a prohlédnou si 
i staveniště nového pavilonu. Tradičními 
lákadly budou screeningová vyšetření 
krve, zraku a krčních tepen. Sonografické 
vyšetření krčních tepen je přitom velice 
účinnou prevenci mozkové mrtvice. Vyšet-
ření tlaku, hladiny glykémie a saturace 
krve kyslíkem může odhalit řadu zdravot-
ních problémů a měření nitroočního tlaku 
upozorní na nebezpečný zelený zákal. 

Součástí programu 
bude i diskrétní vy-
šetření na AIDS, 
laktační poradny 
pro nastávající 
či už kojící 
maminky a pro ty, 
kteří chtějí sedět bez 
pocitů bolesti zad.

K veselejším bodům programu bude 
jistě patřit dinosauří stomatologie, 
skákací hrad, ukázky výzbroje hasičů, zá-
chranářů a policistů a také stánek Vyšší 
odborné školy a střední školy veterinární, 
zemědělské a zdravotnické Třebíč. Ta 
představí simulátor stárnutí a zajistí 
výuku samovyšetření rakoviny prsu.

 Petr Palovčík

Kraj doplatí  
jízdné za objížďky
Kraj Vysočina doplatí dopravcům 
vyšší náklady na cestovné dané 
množstvím objížděk. Ty jsou 
spojené s velkými investicemi 
do modernizace sítě silnic II. a III. 
třídy na Vysočině. Pokud by vedení 
kraje nepodpořilo tuto variantu, 
museli by zvýšené jízdné hradit sami 
cestující, jak je tomu v jiných krajích.

„Navýšená cena jízdného vyplývá 
z nastaveného kilometrového tarifu. 
Tuto praxi držíme už třetím rokem, 
za jízdenku tak cestující neplatí více 
jen proto, že autobus najede kilo-
metry navíc po objížďce,“ vysvětluje 
náměstek hejtmana Libor Joukl 
(ČSSD). O schválení návrhu Rady 
Kraje Vysočina na uvolnění částky 
ve výši 4,2 milionu korun rozhodne 
v září zastupitelstvo. V roce 2014 
Kraj Vysočina zaplatil za objíždění 
opravovaných silnic dopravcům 
částku vyšší než 3,7 milionu korun, 
loni necelých šest milionů korun. 
 Petr Palovčík

Čtrnáct milionů korun 
na sociální služby
Vláda ČR schválila dodateč-
nou částku 270 milionů korun 
na financování sociálních služeb, 
resp. na pokrytí nákladů na jejich 
poskytování, především spojené 
s už dříve schváleným navýšením 
tarifních mezd. Pro Kraj Vysočina 
je učeno téměř 14 milionů korun. 
„Jde jen o dílčí řešení, protože 
mzdy jsou v této oblasti oproti ji-
ným sférám nižší a kvalitní pracov-
níci odcházejí. Jen k řešení situace 
na Vysočině bychom potřebovali 
přibližně 50 milionů korun,“ uvedl 
radní Kraje Vysočina pro sociální 
věci a prorodinnou politiku Petr 
Krčál (ČSSD). Petr Palovčík

Veřejnost rozhodla 
o podpoře stanici
Lidé zapojující se formou aplikace 
Váš názor do hlasování o po-
ložkách krajského rozpočtu dali 
nejvíce hlasů pro podporu provozu 
Stanice ochrany fauny Pavlov. 
Rada Kraje Vysočina navrhuje 
proto aktuálně podpořit její provoz 
v letošním roce částkou 1,3 milionu 
korun. „Nepochybujeme o tom, že 
si stanice podporu zaslouží a věří-
me, že podobná rozhodnutí budou 
aktivovat i další lidi a budeme tak 
získávat časem ještě lepší přehled 
o preferencích občanů na Vysoči-
ně,“ komentuje podporu náměstek 
hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). 
Celkové náklady na roční provoz 
stanice dosahují v průměru 1,9 
milionu korun.

Každoročně se záchranáři 
v Pavlově postarají až o tisícovku 
zraněných zvířat. Přičemž do příro-
dy vrací až 60 % z nich. Důležitou 
činností stanice je i prevence, kdy 
za rok 2017 očekávají až 70 exkurzí 
školních tříd a zájmových kroužků.

Petr Palovčík

Více na www.nem-tr.cz Více na www.kr-vysocina.cz/kotliky

Dveře 
Nemocnice 

Třebíč budou 
otevřené od 10:00 

do 16:00! 

Petr Krčál: Vysočina potřebuje více pěstounů
V Kraji Vysočina je nedostatek pěstounů. V současné 
době v tomto režimu funguje v regionu 376 
rodin. Jedenáct rodin zajišťuje pěstounskou péči 
na přechodnou dobu.

„Trend náhradní rodinné péče 
nyní dostává přednost před 

ústavní. Pro nás je cílem dostat 
dítě z dětského domova, pokud 
nemůže jít do své původní rodi-
ny, do některé z forem náhrad-
ní rodinné péče. Kvalita pěs-
tounů je pro nás ale důležitější 
než množství. Citelně schází 
pěstouni hlavně pro starší děti, 

jedince se zdravot-
ním handicapem, 
děti jiného etnika, 
ale také pro vět-
ší sourozenecké 
skupiny,“ vyjme-
novává radní Kra-
je Vysočina pro oblast 
sociálních věcí Petr Krčál 
(ČSSD).

Kraj Vysočina pro pěstounské 
rodiny každoročně připravuje 
setkání. To nejbližší se bude 

konat v září v Kamenici nad 
Lipou v Pohádkové říši 

Fábula. Až padesát-
krát do roka mohou 

pěstouni v Kraji 
Vysočina využít 
tzv. klubových 
setkání, která 

jsou připravo-
vána ve spolupráci 

s Psychocentrem – 
manželskou a rodinnou 

poradnou Kraje Vysočina.  „Pro 
pěstouny je v naší režii zajištěno 
vzdělávání, konzultace a pora-
denství k výkonu pěstounské 
péče,“ doplňuje Petr Krčál s tím, 
že každoročně kraj eviduje až 
pět desítek žádostí o pěstoun-

ství, do evidence je po splnění 
velmi přísných kritérií zařazeno 
necelých 40 % žadatelů.

Základními kritérii pro výkon 
pěstounství jsou odhodlání, 
tolerance, trpělivost, schopnost 
spolupráce, ochota pracovat 
na sobě samém. Pěstouny 
se mohou stát lidé prakticky 
každého věku, nemusí to být jen 
manželé, ale i partnerské páry 
nebo jednotlivci. 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
pořádá 
pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka

DEN DEN 
CESTÁŘSKÉ 

22. září 2016
Masarykovo náměstí
Jihlava – 9.00–17.00 hod.

Areál Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny
v Jihlavě – 8.30–13.00 hod.

Den komunální techniky

Cestářské rodeo 2016

komunální 
techniky
komunální 
techniky

RODEO
CESTÁŘSKÉ 

RODEO
12. 9. TELČ – Panský dvůr, 13.00–17.00 hod.
13. 9. ŽĎÁR N. SÁZ. – náměstí, 13.00–17.00 hod.
14. 9. HAVLÍČKŮV BROD – náměstí, 13.00–17.00 hod.
15. 9. TŘEBÍČ – náměstí, 13.00–17.00 hod.
16. 9. PELHŘIMOV – náměstí, 13.00–17.00 hod.
22. 9. JIHLAVA – náměstí, 10.00–16.00 hod.
 • Minifestival řemesel
 • GASTROFESTIVAL
 • Den komunální techniky 
 CITYPARK JIHLAVA, 16.00 hod.
 Křest kalendáře řemesel 
 za účasti módní návrhářky, 
 umělkyně a designérky 
 Blanky Matragi
 1.  10. MINIGASTROFESTIVAL 
 HAVLÍČKŮV BROD
 v rámci Farmářských trhů, 
 8.00–16.00 hod.

 

12. 9. TŘEŠŤ, 9.00–11.00 hod.
 TELČ – Panský dvůr, 13.00–17.00 hod.

13. 9. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, 9.00–11.00 hod.
 ŽĎÁR N. SÁZ. – náměstí, 13.00–17.00 hod.

14. 9. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, 9.00–11.00 hod.
 HAVLÍČKŮV BROD – náměstí, 13.00–17.00 hod.

15. 9. OKŘÍŠKY, 9.00–11.00 hod.
 TŘEBÍČ – náměstí, 13.00–17.00 hod.

16. 9. KAMENICE NAD LIPOU, 9.00–11.00 hod.
 PELHŘIMOV – náměstí, 13.00–17.00 hod.

22. 9. JIHLAVA – náměstí, 10.00–16.00 hod.

3.–7. 10.  Mezinárodní strojírenský veletrh 
 – VÝSTAVIŠTĚ BRNO

P R E Z E N T A C E
S T U D E N T S K Ý C H 
K A B R I O L E T Ů

ROK ŘEMESEL 
A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

JIHLAVA – náměstí,,, ,,, ,, 10.00–16.00 hod.

Mezinárodní strojírenský veletrh 
– VÝSTAVIŠTĚ BRNO

POSTAV SI 
SVOJE AUTO

12 9 ČČČČČČČČČČ kýkkýkýkýkk dddd ůůůůů h dd

MINIFESTIVAL

ŘEMESEL

Už víš, 
čím budeš?

Přijď si vyzkoušet
      některé 
         z řemesel.
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Angiografický komplet mohou nově využívat lékaři v Nemocnici Jihlava.

Petr Palovčík

Kotlíkové dotace 
až příští rok
I přesto, že bylo Ministerstvo život-
ního prostředí už v polovině února 
upozorněno, že Kraj Vysočina má 
zájem o navýšení dotací a disponuje 
dostatečnou absorpční kapacitou, 
je pravděpodobné, že další kolo kot-
líkových dotací by mohlo Minister-
stvo životního prostředí spustit až 
příští rok. Kraj Vysočina už rozdělil 
celých více než 230 milionů korun 
určených na výměnu starých neeko-
logických kotlů v letech 2016–2017. 

Nejvíce 
pěstounů je 
na Jihlavsku 

(106)
Počty pěstounských rodin

Rok Počet

2013 343

2014 365

2015 366

2016 376

Pěstounskou péči finančně podporuje stát. Na jedno dítě dostává 
pěstoun až 6 600 korun měsíčně podle věku. Vyšší příspěvek je pro 
postižené děti. Odměna pěstounovi se pohybuje od 8 000 korun do  
20 000 korun. Záleží na tom, o kolik dětí se stará. 

http://www.stavbavysociny.cz
http://www.stavbavysociny.cz
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky


Střední školy  
na Vysočině 
nabídnou nové obory
Tesař, montér suchých staveb, 
zedník, instalatér, malíř a lakýr-
ník. Učit se ovládat tato řemesla 
mohou od letošního  
1. září studenti Střední průmyslové 
školy ak. St. Bechyně v Havlíčkově 
Brodě. Škola tím rozšířila svoje 
portfolio stavebních maturitních 
oborů. „Tato oborová nabídka 
teď činí z brodské stavební školy 
odborné centrum, které kromě 
maturitních oborů nabídne stu-
dentům ukončení studia s výučním 
listem,“ poznamenala Jana Fialová 
(ČSSD), krajská radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu.

Kromě havlíčkobrodské průmy-
slové školy nabízí nové obory také 
Vyšší odborná škola, Obchodní 
akademie a Střední odborná škola 
Chotěboř a Střední škola průmy-
slová, technická a automobilní 
Jihlava. Od října rovněž zahájí 
činnost gastroakademie Vysočiny, 
kdy čtveřice gastronomických škol 
společně se sedmi restauracemi 
vytvoří nadstandardní podmínky 
pro vzdělávání 14 motivovaných 
učňů a učnic zaměřených na ku-
chařskou profesi. Zároveň v Jih-
lavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru 
nad Sázavou pokračuje spolupráce 
s firmami na oborech vytvořených 
podle jejich požadavků – energe-
tik a mechanik seřizovač strojů pro 
zpracování plastů. Lucie Pátková
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Další prvňáčci budou do školy 
vyrážet s bezpečným kufříkem
Začátek školy přináší dětem nové kamarády, spoustu 
zajímavých informací a zábavných činností. Ale také 
nebezpečí na silnicích, hřištích a ve školních budovách. 
Kraj Vysočina proto už pátým rokem ve spolupráci 
s firmami z regionu připravuje projekt Bezpečně do školy 
i do přírody, spojený se začátkem školního roku.

„Vzrůstající počet dětských úra-
zů je patrný nejen v době letních 
prázdnin, ale také při návratu dětí 
do školních lavic. Nejohroženější 
jsou žáci prvních tříd, kteří se za-
čínají pohybovat bez doprovodu 
rodičů,“ objasňuje Ivana Šteklo-
vá ze sekretariátu hejtmana Kraje 
Vysočina.

Díky projektu tak všichni 
prvňáčci na Vysočině dostávají 
1. září kufřík plný překvapení. 
Objeví v něm pomůcky, které 
jim usnadní učení, jako je rozvrh 
hodin nebo sáček na cvičky, a pak 
také bezpečnostní reflexní prvky, 
jež je ochrání na cestě nejenom 
do školy. „Letos v kufříku najdou 
například lékárničku, reflexní 
smajlík, reflexní vestu, pexeso 

a omalovánky nebo časopis 
Pastelka s krajskou tematikou 
bezpečného pohybu dětí ve škole 
i v přírodě,“ vyjmenovává 
krajská radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialová 
(ČSSD) s tím, že kufříky budou 
ve vybraných školách předávat 
právě členové Rady Kraje 
Vysočina.

V ostatních školách prvňáčci 
svoji novou výbavu dostanou 
od třídních učitelek a učitelů. 
Kufříky poputují ke všem 
prvňákům na Vysočině, včetně 
malotřídek, speciálních a praktic-
kých škol. „Projektem Bezpečně 
do školy i do přírody chceme děti 
motivovat především k bezpeč-
nějšímu chování nejen při cestě 

do školy, ale i v přírodě a při 
mimoškolních aktivitách. Cesta 
do školy totiž může být nebez-
pečnější než kdejaké prázdni-
nové dobrodružství,“ upozorňuje 
krajský hejtman Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). 

Projekt bezpečných kufříků 
podpořili a hlavními partnery 
jsou společnosti ASEKOL, ČEZ, 
NET4GAS a GORDIC.

 Lucie Pátková

Pocit bezpečí
Americký psycholog A. H. Maslow 
zařadil ve své známé pyramidě lid-
ských potřeb prvek jistoty a bezpe-
čí hned za zajištění základních fy-
ziologických potřeb, jako je jídlo, 
teplo či spánek. Jaká je úloha sa-
mospráv při zajištění této základ-
ní lidské potřeby?

Osobně si myslím, že velmi dů-
ležitá. Samosprávy jsou zde pro-
to, aby mimo jiné pro své občany 
tuto potřebu zajišťovaly. Potřeba 
bezpečí není pouze o množství po-
licistů v ulicích či velikosti armády, 
je také o tom, že bezpečně seženete 
praktického lékaře, že stav komu-
nikací je bezpečný, že funguje in-
tegrovaný záchranný systém, tedy 
policie, hasiči a zdravotní služba. 
Na samosprávě obcí, měst a v ne-
poslední řadě kraje je zajistit tyto 
služby v dostatečné míře a kvalitě.

Osobně jsem velmi šťastný, že žiji 
v Kraji Vysočina a vyhýbají se nám 
nepříjemné věci, o kterých den-
ně slýcháváme z médií. Na dru-
hou stranu si myslím, že naše spo-
lečnost v minulosti zapomněla, že 
do zajištění potřeby bezpečí je nut-
né dlouhodobě investovat. Do bu-
doucna bychom měli více investo-
vat do technologií a lidí, kteří tuto 
naši základní potřebu zajišťují.

Vážení čtenáři, přeji vám hezký 
konec léta a dětem příjemný vstup 
do nového školního roku.

Slovo zastupitele

Lukáš Vlček  
(Pro Vysočinu)

zastupitel  
Kraje Vysočina

Začátek vyučování: ������������������������������������������������������������������������ čtvrtek 1� září 2016
Konec 1� pololetí: ������������������������������������������������������������������������úterý 31� ledna 2017
Konec 2� pololetí: ���������������������������������������������������������������������pátek 30� června 2017
Podzimní prázdniny: ��������������������������středa 26� října - čtvrtek 27� října 2016
Vánoční prázdniny: ��������������pátek 23� prosince 2016 - pondělí 2� ledna 2017
Jednodenní pololetní prázdniny: �������������������������������������������pátek 3� února 2017
Jarní prázdniny: �����pondělí 20� února - neděle 26� února 2017 (Vysočina)
Velikonoční prázdniny: ���������������čtvrtek 13� dubna - pátek 14� dubna 2017
Hlavní prázdniny: �������������������������������sobota 1� července - pátek 1� září 2017
Začátek vyučování ve školním roce 2017/2018: ���������������pondělí 4� září 2017

Organizace školního roku 2016/2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách  

a konzervatořích

Úzkokolejka má 
novou zastávku  
na Vysočině
Od 29. července mohou cestující 
na úzkokolejné železniční trati Jind-
řichův Hradec – Kamenice nad Lipou 
využívat novou zastávku. Ve Stříteži 
u Černovic ji vybudovala provozující 
společnost Jindřichohradecké místní 
dráhy. Modernizace zázemí železnice 
se dotkla i zastávky v nedaleké Ob-
ratani. Novinky si vyžádaly investici 
ve výši 8,5 milionu korun, které byly 
částečně pokryty i z dotace SFDI.

„Zastávka je výtvarně povedená 
a jako profesionál velice oceňuji 
moderní elektronickou telematiku, 
která jistě zvýší komfort cestujících 
a posílí bezpečnost vozů na trati,“ 
uvedl Libor Joukl (ČSSD), náměstek 
vysočinského hejtmana pro dopravu. 
Cestující mohou využít zastávky 
pro výlety na nedaleký hrad Kámen 
nebo zámek v Červené Lhotě. Kraj 
Vysočina podporuje zajištění provozu 
úzkokolejky na svém území každoroč-
ně částkou v úrovni deseti milionů 
korun. Petr Palovčík

Na motivační stipendia 
rozdělí kraj čtyři miliony
Také v nastupujícím školním roce mo-
hou učni a učnice na Vysočině počítat 
s motivačními stipendii. Kraj má pro 
tyto účely v rozpočtu připravenou 
částku přesahující tři miliony korun. 
Hlavním cílem stipendií je motivovat 
zejména k odborné přípravě a vytvá-
ření pracovních návyků. Záměrem je 
rovněž přilákat ke studiu technických 
oborů příslušnice ženského pohlaví. 
„Věříme, že poroste zájem o technické 
obory ze strany dívek. Dnes se už 
u mnoha profesí nejedná o fyzicky 
náročnou práci, ale o tvořivé činnosti, 
které jsou navíc velmi žádané na trhu 
práce. Pro dívky jsou na našich 
středních školách dveře otevřené,“ 
podotýká Jana Fialová (ČSSD), radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu. Lucie Pátková

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

 ■      požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu – studijní obor právo, znalost zákona 
č. 500/20014 Sb. a znalosti problematiky právních předpisů 
na úseku životního prostředí, přehled v oblasti veřejné správy, 
přiměřenou znalost soukromoprávních předpisů, vysoké pra-
covní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost viz plné 
znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 ■     výhodou: zkušenost ve veřejné správě, v oblasti životního 
prostředí a znalost dalších právních předpisů a zákonů

 ■     nabízíme: 11. platovou třídu, pracovní poměr na dobu 
neurčitou, plný pracovní úvazek, zahájení pracovního poměru 
1. 11. 2016

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 30. 9. 2016 do 12:00 hodin 
prostřednictvím posta@kr-vysocina.cz nebo na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Plné 
znění podmínek výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz, volná pracovní místa, pracovní místa pro 
zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).

úřednice/úředník na úseku 
právní agendy odboru 
životního prostředí 
a zemědělství  
 
s místem výkonu práce 
Seifertova 24 a Žižkova 57, 
Jihlava
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Nová úhoří populace opět rozšířila stavy ryby v řekách Vysočiny.

Úhoř říční se vrací do řek Vysočiny
Tisíce malých úhořů vysadil bě-
hem letních měsíců Moravský 
rybářský svaz do vybraných ry-
bářských revírů na Vysočině. 
Odkrmení jedinci dosahující 
maximálně patnácti centimetrů 
mají výrazně zlepšit stav úho-
ří populace v řekách. Jde při-
tom o tradiční rybu, jejíž úbytek 
je dán především zneprůchod-
něním vodních toků. „Přežití 
této dravé ryby vyvíjející akti-
vitu převážně v noci je na mno-
ha místech zabezpečováno pou-
ze jejím umělým vysazováním, 
protože cestu dospělých do Sar-
gasového moře a mladých plůd-
ků zpět komplikuje řada bariér,“ 
přiblížil Zdeněk Chlád (ČSSD), 
radní pro oblast lesního, vodní-
ho hospodářství, zemědělství 
a životního prostředí. Podobné 
chovatelské postupy a zlepšují-
cí se kvalita vod na Vysočině se 
zasloužily o to, že se úhoř říční 
vyskytuje i v místech, kde dříve 
nebyl.

Petr Palovčík
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Žďár letos baví 
dvaadvacátými 
Slavnostmi jeřabin
Ve Žďáru nad Sázavou odstarto-
valy tradiční měsíční Slavnosti 
jeřabin. Festival nabitý výtvar-
nou, hudební i dramatickou 
tvorbou láká k návštěvě až 
do neděle 18. září. Na programu 
je například sochařské sympo- 
zium u Bránského rybníka, které 
bude 4. září ukončeno vernisáží 
tří sochařek, dále divadelní hra 
Jak se co dělá věnovaná dílu 
Karla Čapka, v níž se 6. září 
ve žďárském Městském divadle 
představí Carmen Mayerová 
a Petr Kostka, nebo Farmářský 
trh, který náměstí Republiky ob-
sadí 17. září. Nedílnou součástí 
oslav je každoročně vystoupení 
tanečního souboru GEN ZUŠ 
Žďár nad Sázavou a jeho hostů, 
které letos připadá na 15. září. 
Tanečnice z GENu pak o dva 
dny později svými autorskými 
choreografiemi a improvizacemi 
oživí také prostory Muzea nové 
generace na žďárském Zámku. 
Slavnosti jeřabin jsou akcí pod-
porovanou Krajem Vysočina.
 Lucie Pátková

Vysočina – vše  
pro brambory

Opět po roce 
jsem se zúčast-
nila 21. července 
tradičního Polního 
dne o brambo-
rách v Olešné 
na Havlíčkobrod-

sku. Pořadatelem byla rodinná 
firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův 
Brod, která se může pochlubit svojí 
tradicí v Kraji Vysočina.

Potkala jsem tam nejen pěstitele 
brambor, ale také řadu odborníků 
na slovo vzatých, nadšenců a příz-
nivců, bylo jich okolo dvou set z ČR, 
Slovenska a Nizozemí. Za sezonu 
2015/2016 chybělo na našem trhu 
198 383 tun konzumních brambor, 
ty se musely dovézt ze zahraničí. 
Bohužel plocha pro pěstování 
brambor se katastrofálně zmenšila.

Vysočina má přitom v České 
republice nejvhodnější podmínky 
pro pěstování brambor díky složení 
půdy a klimatickým podmínkám. 
Brambory z Vysočiny jsou také 
nejvhodnější k dlouhodobému 
skladování.

Doporučuji nám všem, abychom 
se stravovali hlavně bramborami, 
které vyrostou na naší půdě.

Jana Fischerová (ODS)
zastupitelka Kraje Vysočina

Horácké divadlo Jihlava vstupuje v září 
do sedmasedmdesáté sezony. Připravovaná představení 
se ponesou v duchu leitmotivu Pohledy odjinud. 
„Úkolem divadla je klást otázky, vytvářet prostor pro 
poznávání a pojmenovávání věcí, nahlížet na věci 
z různých úhlů pohledu,“ vysvětluje dramaturgii 
nastupujícího ročníku PR manažerka Horáckého divadla 
Miroslava Kvíčalová.

Novinkou v programu budou 
od října Pohádkové neděle. Vždy 
první nedělní odpoledne v mě-
síci se bude na Velké scéně stří-
dat „domácí“ pohádka Kocour 
v botách s pěti dovezenými titu-
ly. V nabídce pro dospělé jsou dvě 
baletní představení a několik hos-
tujících her, jejichž společným 
jmenovatelem je přesah žánrů. 
„Jedná se o unikátní počiny, žán-
rově ne zcela uchopitelné a umě-
lecky zásadní. První hostující 
představení Divadla na Zábrad-
lí Velvet Havel je naplánováno 
na 14. října,“ informuje Kvíčalo-
vá s tím, že spolu s novou sezonou 

spouští jihlavská scéna také upra-
vený rezervační a prodejní sys-
tém vstupenek. Předchozí sezo-
na Horáckého divadla ctila motiv 
Teď a tady. Na obou scénách se 
odehrálo celkem 265 představe-
ní, která zhlédlo téměř 60 tisíc 
diváků.

V rámci předplatného divadlo 
uvedlo na Velké scéně šest premiér 
a jednu premiéru pohádky. „Mimo 
to probíhaly další speciální 
programy a akce a divadlo také 
navázalo spolupráci s Divadlem 
Andreje Bagára z Nitry, s nímž 
si vyměnilo první inscenace,“ 
uvedla Marie Kružíková (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro 
oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu.

V Třebíči by mohlo vzniknout Centrum tradiční lidové kultury
Bývalá zemědělská usedlost 
v Třebíči by se po kompletní re-
konstrukci mohla stát Centrem 
tradiční lidové kultury. Uva-
žuje o tom Muzeum Vysočiny 
Třebíč, příspěvková organiza-
ce Kraje Vysočina, která by pa-
mátkově chráněný objekt z roku 
1824 na Cyrilometodějské uli-
ci do budoucna využila napří-
klad pro vystoupení folklorních 

souborů, jarmarky tradičních ře-
mesel a mnoho dalších nejen kul-
turních aktivit.

„Pokud se podaří záměr zrea-
lizovat, otevřeme nové prostory 
veřejnosti, zároveň rozšíříme 
a zkvalitníme muzeem posky-
tované služby a prohloubíme 
aktivity spojené s tradiční lidovou 
kulturou i historií,“ uvedla radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, 

památkové péče a cestovního 
ruchu Marie Kružíková (ČSSD).

Areál dnes slouží k uložení 
výstavního mobiliáře, v budoucnu 
by ale mohl ožít nejrůznějšími 
aktivitami pro celé rodiny. „Pro 
začátek by se akce zaměřovaly 
na kalendářní obyčeje, například 
na vynášení Morany, pálení 
čarodějnic, dožínky nebo advent,“ 
prozradila radní Marie Kružíková 

s tím, že se aktuálně hledají 
možnosti financování přestavby. 
Realizace záměru totiž předpo-
kládá náklady ve výši 14,5 milionu 
korun. Zvažovanou variantou je 
přeshraniční projekt z programu 
Interreg V-A Rakousko-Česká 
republika, a pokud se najde 
vhodný dotační titul, v úvahu 
připadají i evropské dotace.

Milan Pilař

Horácká galerie 
otevírá Dětský ateliér
Vrátit se zpátky v čase a pro-
zkoumat příběh dějin umění. 
Takovou možnost dává dětem 
ve věku 7 až 11 let Horácká ga-
lerie v Novém Městě na Moravě, 
která v prvním pololetí nového 
školního roku 2016/2017 poprvé 
zve do Dětského ateliéru. „Skrze 
experimentování, výtvarné hry 
a vlastní tvorbu se malí účastníci 
seznámí s tím, jak tvořili pravěcí 
lovci, jaká tajemství v sobě 
ukrývaly pyramidy nebo v čem 
spočívala práce středověkého 
iluminátora,“ charakterizuje 
obsah výtvarného kroužku 
ředitel novoměstské galerie 
Josef Chalupa. Hodiny se budou 
konat ve výtvarné dílně Horácké 
galerie, a to od 22. září každý 
čtvrtek od 14 hodin do 15.30, 
vyjma prázdnin a svátků. 
Na jednotlivých setkáních si děti 
vyzkouší například práci s hlínou 
a sádrou, seznámí se s grafický-
mi technikami a zjistí, jak se dělá 
animace. Na závěr pololetního 
kurzu budou mít školou povinní 
umělci příležitost vystavit své 
práce v prostoru Horácké galerie 
a připravit vernisáž pro své 
rodiče a kamarády. „Ateliér chce 
v dětech probudit touhu pozná-
vat a tvořit bez ohledu na jejich 
výtvarný talent. Žádné výtvarné 
nadání tedy není nutné, jen chuť 
zkusit něco nového,“ pozname-
nává Josef Chalupa.
 Lucie Pátková

Pohádku Kocour v botách nastudovali herci Horáckého divadla Jihlava pod 
režijním vedením Kateřiny Duškové.

Poslední premiéra sezony v Horáckém divadle nabídla netradiční nastudo-
vání  rodinné pohádky Kocour v botách.

fo
to

: L
ub

oš
 P

av
líč

ek

Památník popravených v Jihlavě
U památníku, 
který je umístěn 
v blízkosti jihlav-
ské vysoké školy, 
dříve justičního 
paláce, jehož 
součástí byla 

také věznice, se scházíme v srpnu 
pravidelně.

Pietní vzpomínka na jihlavské 
justiční vraždy nebývá hojně 
navštěvovaná, přesto se odvažuji 
tvrdit, že pro naši budoucnost je 
její význam zásadní a nepomi-
nutelný. Kdo neumí nebo nechce 
vzpomínat, vyjádřit úctu, pokoru 
nebo milosrdenství, oslabuje své 
šance v přítomnosti a budoucnosti 
se ctí a perspektivou obstát.

Nesvobodný a nedemokratic-
ký režim se nejvíce bojí pravdy. 
Protože pravdu nelze ani mučit, ani 
popravit, je třeba umlčet její nej-
hlasitější nositele a zároveň vyvolat 
atmosféru obav a strachu, neboť 

právě v takové atmosféře se pravda 
říká velmi obtížně. Pokud se toto 
dnes někde blízko kolem nás děje, 
je to nebezpečné a není to dobře.

Pravda se také potlačuje sběrem 
informací, vytvářením různých 
„složek“ a mediální masáží, 
chcete-li propagandou. Právě 
dnešní svět je typický maximalizací 
sběru všech možných informací. 
Někdy se tak děje pod záminkou 
ochrany našeho bezpečí. Může to 
být i pravda, ale vždy bychom měli 
počítat s tím, že sběr informací 
o nás se dotýká naší svobody. 
Pokud má někdo k dispozici 
informace o našem zdraví, o naší 
rodině, o naší podobě apod., může 
je využít i jinak než k ochraně 
našeho bezpečí. Může je využít 
k omezení naší svobody, k omezení 
naší odvahy říkat pravdu. A na to 
bychom neměli zapomínat.

Miloš Vystrčil (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina, senátor

Přibyde 450 nových pracovních míst

Atmosférické 
a volební jevy

Oblaka na Vysoči-
ně jsou nejkrás-
nější. Jsou tak 
jakoby zvláštně 
nízko, jako kdyby 
si na ně mohl 
člověk sáhnout. 

Plastické a obrazotvorné. Zvláště 
v srpnu, když zlátne obilí a jeřabiny 
se červenají, jako ve znaku našeho 
Kraje. Tam, kde já v plujícím mraku 
rozeznávám siluetu hradu Trosky, 
druhý by viděl dromedára a třetí by 
spatřil pečenou kachnu. To je přiro-
zené, jinak voní seno koním, jinak 
zamilovaným. Seriózní klasifikace 
jistěže existuje, i když např. vzácně 
se vyskytující bouřkové oblaky se 
nazývají mammáty, protože mají 
tvar ženských prsů. Z toho usuzuji, 
že i vědečtí pracovníci mohou trpět 
mukami obraznosti.

S obavami očekávám, co přinesou 
stahující se černá mračna nad našimi 
nemocnicemi. Ekonomicky a perso-
nálně se sotva drží nad hladinou, 
i s dopingem provozních, nikoli 
investičních dotací a kontokorent-
ních úvěrů v řádech desítek milionů. 
V letech 2008 až 2015 se podařilo 
levicovému vedení Kraje navýšit 
kumulovanou ztrátu – dluhy našich 
nemocnic – o dalších 65 milionů. 
Za poslední 4 roky ubylo v našich 
nemocnicích 194 lůžek akutní péče. 
Přibylo byrokracie, kontroly kontrol 
a auditů auditů. Hejtman Běhounek, 
v jedné osobě i radní pro zdravot-
nictví, poslanec – člen zdravotního 
výboru a člen podvýboru pro oblast 
zdravotní péče, předseda Správní 
rady VZP, místopředseda Asociace 
krajských nemocnic, ambulantní 
ortoped… (vyjmenovat všechny 
funkce zde není opravdu možné) 
opakovaně slíbil, že konečně od roku 
2007 budeme mít aktuální strate-
gický plán rozvoje našich nemocnic. 
Vize, středně– a dlouhodobé plány, 
definované cíle a promyšlené kroky, 
jak jich dosáhnout. Slovo nedodržel, 
protože jasné a konkrétní zadání 
by bylo politicky-volebně riskantní, 
i když veškeré prostředky, možnosti 
i čas dvou volebních období měl. 
Krajské zdravotnictví na Vysočině 
by si zasloužilo větší soustředění, 
pozornost a politickou odvahu.

Oblaka na Vysočině jsou nejkrás-
nější. Můžeme v nich najít ledacos. 
I vzdušné zámky, stejně jako v před-
volebních slibech.

Radek Černý (ODS)
zastupitel Kraje Vysočina

Lucie Pátková

Mottem nové sezony v Horáckém 
divadle jsou Pohledy odjinud

Drama Země je kulatá v nastudování režisérky Kateřiny Duškové.
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Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou v půlce prázdnin poklepali 
na základní kámen nové montážní haly nadnárodní společnosti Cooper Standard Automotive. Americká firma 
staví v Bystřici nad Pernštejnem výrobní závod za miliardu, který lidem v regionu nabídne postupně do roku 2020 
více než 450 nových pracovních míst.
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Domácí okurková limonáda
Dodají vitamíny a v horkých letních dnech osvěží. 
Řeč je o domácích limonádách a my si připravíme 
okurkovou. Budeme na ni potřebovat dvě limetky, 
třtinový cukr nebo med, 1,5 litru vychlazené perlivé 
vody, dvě okurky a několik kostek ledu.

Okurky omyjeme a oloupeme, 
pokud jsou domácí, můžeme 
nechat i se slupkou. Nakráje-
né je vhodíme do mixéru, 
rozmixujeme 
a poté směs 
přelijeme 
do džbánu 
a přilijeme půl 
litru perlivé 
vody. Vložíme 
do lednice a ne-
cháme přibližně 
20 minut louho-
vat. Poté okurky 
přecedíme přes 
jemné sítko, dolije-
me zbytkem vody, 
přidáme vymač-
kanou limetkovou 

šťávu a limonádu 
podle chuti osladí-
me medem nebo 

tř tinovým 
cukrem. 

Vše 
pečlivě 
promí-
cháme 
a dáme 

vychladit 
do lednice. 

Servírujeme 
ve sklenicích 
s kostkami 
ledu ozdobené 
kolečkem okurky 
a s brčkem. Dob-
rou chuť!

Lucie Pátková

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) byl založen v roce 1879 z podnětu takových osobností, jako byli J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič, za účelem 
šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 byl Svaz … (1. tajenka) jeho… (2. tajenka). V roce 1990 obnovený Svaz na jeho odkaz navázal 
s cílem hájit v tržních podmínkách společné profesní zájmy nakladatelů, distributorů a knihkupců. V roce 1997 Svaz založil společnost Svět knihy, jejíž 
hlavní náplní je organizace mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha.

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 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: „jiné pojmenování pro horníky“  Výherci červnové křížovky: Vlasta Kučeríková, Jaroslava Prošková,  Bohumil Kalášek. Výhercům blahopřejeme!

Osobnost regionu

Dvojí výročí telčského knihkupce 
a nakladatele
V červenci hostily 
prostory telčské radnice 
výstavu o životě a díle 
knihkupce a nakla-
datele Emila Šolce, 
kterou připravil Muzejní 
spolek a radnice v Telči. 
Návštěvníci na ní mimo 
jiné obdivovali i více než 
sto Šolcem vydaných 
pohlednic ze soukromé 
sbírky Martina Nováka.

Město tak Šolce poctilo, aniž 
se zde narodil nebo zemřel. 
Ale jak sám říkával, prožil zde 
nejlepší časy svého života. 
Po příchodu do Telče zakoupil 
v roce 1884 německé Bibusovo 
knihkupectví, z něho pak vzešlo 
i jeho vydavatelství a naklada-
telství. Podnik se stal mimo vy-
davatelství v Olomouci a v Brně 
centrem národního uvědomění 
mezi znojemským a jihlavským 
německým ostrovem. Vlaste-
nec Šolc se zasadil i o založení 
Národní jednoty pro jihozápadní 
Moravu.

Emil Šolc proslul nejen jako 
vydavatel pohlednic, ale i více 
než čtyř set knih, například 
Moravské čítanky, uspořádané 
Františkem Bílým, Slovenských 
pohádek Boženy Němcové, 
její Babičky, Hlasů a ohlasů 
rudíkovského kněze a básníka 
Vladimíra Šťastného i knih pohá-

dek, sběrateli dnes 
vyhledávaných.

Šolc přispěl 
i k obohacení telčské 
knihovny, založe-
né v roce 1873, 
když do ní zdarma 
dodával všechny 
knihy, které vydal. 
Z popudu profesora 
reálky Leandra Čecha 

začal vydávat čtrnáctideník Orel 
a politický časopis Orlici, kde 
vyšly i první povídky a fejetony 
Otokara Březiny, tehdy ještě 
studenta Václava Jebavého.

Šolcovým rodištěm se stala 
před 155 lety, 1. srpna 1861, 
Kutná Hora. První zkušenosti pro 
povolání získal od svého otce – 
knihkupce – a v praxi pokračo-
val v Jihlavě, Brně, Olomouci 
a v Táboře.

V pohostinné Telči žil až 
do roku 1911, kdy podnik 
prodal Josefu Fišerovi, který se 
stal pokračovatelem Šolcova 
odkazu, a odešel do Prahy. I zde 
se zapojil do veřejného života, 
pracoval v několika nakladatel-
stvích a po J. R. Vilímkovi se stal 
starostou Svazu českosloven-
ských knihkupců a nakladatelů. 
V Praze našel před 85 lety,  
16. srpna 1931, i místo poslední-
ho odpočinku.

Pavel Kryštof Novák

Ve skanzenu Zichpil prozradí, jak se žilo v Humpolci před sto lety
Město Humpolec vzniklo nejspíš už na počátku 
třináctého století. S jeho bohatou historií se mohou 
turisté seznámit ve skanzenu Zichpil, který kromě dějin 
městečka na Pelhřimovsku přibližuje také humpolecké 
soužití katolíků, evangelíků a židů.

Právě končilo sedmnácté století, 
když Humpolec přestal být stále po-
četnějšímu obyvatelstvu dost velký. 
Nově příchozí – šlo hlavně o židy – 
si tak mezi středem města a hřbito-
vem (v oblasti už tehdy nazvané Zi-
chpil) založili malou osadu.

Do té se brzy začali stěhovat 
další – především ne příliš 
majetní – obyvatelé. Mezi nimi 
byla i celá řada evangelíků. Ti 
si také nedaleko tehdejšího 
Humpolce v roce 1785 postavili 
malý kostelík, který se v takřka 
bezvadném stavu dochoval až 
do dnešních dní.

Lidí, kteří obývali skromná 
zichpilská stavení, dál přibývalo. 
Nejpozději na začátku devatenác-
tého století proto osada splynula 
s Humpolcem. Stále si ale 
uchovala svůj osobitý ráz – tvořily 

ji hlavně malé roubené domky. 
Po roce 1800 je obývali především 

drobní řemeslníci a námezdní 
dělníci, kteří za prací docházeli 
zejména do bohatšího Humpolce.

A právě z této doby také pochází 
dům nazvaný Nápravníkovo 
stavení, ve kterém se nachází 
skanzen Zichpil. Do něj mohou 
návštěvníci během prázdnin zavítat 
denně kromě pondělí od deseti 
do sedmnácti hodin. V září se 

otevírací hodiny nemění, skanzen 
je ale přístupný jen o víkendech.

Během prohlídky skanzenu se 
turisté dozvědí, jak se v Humpolci 
a Zichpilu v minulých stoletích žilo 
katolíkům, evangelíkům a židům. 
A kromě Nápravníkova stavení 
budou moci návštěvníci nahlédnout 
také do zachovalého evangelického 
kostelíku. Jiří Svatoš
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Emil Šolc.

Dny evropského dědictví otevřou památky
Dny evropského dědictví v Kraji 
Vysočina nabídnou zájemcům 
během dvou prvních zářijových 
víkendů možnost navštívit 
památky napříč regionem. 

sobota 3. září 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava při-
pravilo ve spolupráci s městem 
mimo jiné komentované prohlídky 
v kostele sv. Jakuba Většího, 
v minoritském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a v kostele Povýšení 
sv. Kříže.

Horácké divadlo Jihlava zpřístup-
ní své prostory a nabídne prohlídky 
divadla v časech: 9, 10, 11, 12 a 13 
hodin. Vstupenky budou zdarma 
na jednotlivé časy k dispozici 
v předprodeji HDJ.

Oblastní galerie Vysočiny v Jih-
lavě bude mít po celý den vstup 

zdarma a v 9 hodin komentovanou 
prohlídku v budově na Komen-
ského 10 a v 11 hodin v budově 
na Masarykově nám. 24.

sobota 10. září 2016
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě společně s městem zajistí 
od 9 do 16 hodin otevření klášter-
ního kostela sv. Rodiny a Štáflovy 
bašty a Havlíčkova domu, kde bude 
kromě aktuální výstavy o peru-
ánské Amazonii volně přístupná 
i expozice Karla Havlíčka Borovské-
ho, od jehož narození letos uplyne 
195 let.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov 
zve zdarma na prohlídku muzea, 
šatlavy, domečku Msgre Vaňka.

Hrad Kámen si v tento den 
můžete prohlédnout za mimořádně 
snížené vstupné.

Muzeum Vysočiny Třebíč zpří-
stupní stálou expozici Lidé. Místa. 
Osudy. pro veřejnost zdarma, 
stejně jako galerii Tympanon (scho-
diště ve východním traktu zámecké 
budovy, s pohledem na vstupní 
portál bývalé křížové chodby 
benediktinského kláštera, zdobený 
románským tympanonem.

Horácká galerie v Novém Městě 
na Moravě nabízí vstup zdarma 
od 9 do 17 hodin a v 10 a ve 14 
hodin komentované prohlídky.  
V 16 hodin proběhne vernisáž 
výstavy Václav Malina.

Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě bude nabízet  bez 
vstupného prohlídku objektu galerie 
a aktuální výstavy. Navíc je pro 
zájemce připravena ve 14 hodin ko-
mentovaná prohlídka výstavy Příběhy 
brodských domů.  Lenka Novotná

Plány na Roštejně: rozšiřovat a restaurovat
Hrad Roštejn čekají změny. Pro-
hlídkový okruh už na jaře zpest-
ří doposud ukrytý dutý prostor, 
který potvrdil domněnku, že tam-
ní kaple vznikla dříve než hrad-
ní ochoz, jenž k ní z jedné strany 
přiléhá.

„Návštěvníci si budou moci 
na několika metrech prohlédnout 
skalní podloží včetně historic-
kého založení stavby a původní 
propojení stavby s přírodou,“ 
prozrazuje kastelánka Roštejna 
Kateřina Rozinková. Tato stavební 
akce nebude jediná. Vlastník 
hradu, Kraj Vysočina, hodlá 
za peníze z Evropské unie upravit 
hned dvě prohlídkové trasy. 
„Plánujeme obohatit expozice 
o více než 35 procent nových 
exponátů. Předpokládá se restau-

rování mnoha olejomaleb a his-
torického nábytku,“ informuje 
Kateřina Rozinková s tím, že 
pro odborníky a technické školy 
budou připraveny prohlídky 
stavbou s komentářem architekta, 
restaurátora, malíře i stavitele. 
Roštejn prošel rozsáhlou rekon-
strukcí naposledy ve druhé 
polovině minulého století.

„Kraj Vysočina je v násle-
dujících dvou letech připraven 
investovat do obnovy jeho 
historické podoby prostřed-
nictvím evropských i svých 
zdrojů zhruba 70 milionů korun. 
Součástí bude také korekce kolizní 
zeleně,“ prohlašuje krajská radní 
pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Marie 
Kružíková (ČSSD). Lucie Pátková

Autorství: 
Martin 
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Stavební změny, které Roštejn 
čekají, souvisejí se snahou přiblížit 
hrad poslední historicky hodnotné 
fázi, tedy přelomu 19. a 20. století.
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Ve skanzenu návštěvníci zjistí, jak se v Humpolci žilo v devatenáctém století.
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POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
MUDR. JIŘÍHO BĚHOUNKA

ZA PODPORY VŠECH OKRESNÍCH MĚST VYSOČINY

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

Přednáška zdarma 
„JAK NA UČENÍ BEZ 

MUČENÍ“

 Jihlava 
23. 8. 2016 v 17:00

Pelhřimov 
25. 8. 2016 v 17:00

Havlíčkův Brod 
29. 8. 2016 v 18:00

Neváhejte a přihlaste 
se na přednášku!  

725 774 710  
www.basic.cz

Dyslektik neznamená hlupák
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 zá-
kladní škole, není to na škodu. Jsou-li vaše 
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě vás ně-
kolikahodinová 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 opo-
míjel. 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 
zázrak. Rozhodně po těch letech, co doma 
bojujeme s poruchou učení.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Stu-
dijní 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 dosa-
vadních 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
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Elektrické vozíky pro seniory 
a nejen pro ně
SELVO 4800
Motor: 800W/24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

73 316,-

43 990 Kč

SELVO 3500
Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

34 990 Kč
58 316,-

ELEKTRO-BICYKL.CZ... pohyb v každém věku




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

SLEVA 
40 %

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.* *Sleva platí s tímto inzeratem v roce 2016 mimo zboží v akci

28 000,-
24 500 Kč

25 000,-
22 800 Kč

AKCE TŘÍKOLKY

12 Ah, dojezd 40 km, 350 W, odpružená 

10 – 17 Ah,Li-ion, dojezd až 70 km
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Zájemci o inzerci, kontaktujte 
prosím manažerku inzerce

Jitku Parbusovou
tel.: 777 174 407

e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz
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Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6 cm 5 x 5 cm
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 17,50 Kč
150 cm  1,6/2/14 19,00 Kč
160 cm  1,6/2/15     20,00 Kč
160 cm  1,6/2/23     26,00 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

84
4/

08
-V

II/
16

72
0/

08
-V

II/
16

Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt? 
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí těžby v Rakousku, jejichž 
účinky jsou nově ověřeny lékařsko-epidemiologickou studií. Studie prokázala, že při 
revmatických chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo spondylóza 
může pomoci přírodní produkt vulkanického původu Schindeleho minerály. Uživatelé také 
popisují zlepšení stavu při cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení, 
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických potížích. Výsledky 

zmiňované studie jsou názorně zobrazeny v následujícím grafu 
(celé znění studie je k nahlédnutí na našich stránkách).

www.kamennezdravi.cz

MLETÉ MINERÁLY 
V PLECHOVCE
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

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

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

DOPLŇTE SI MINERÁLY A UVIDÍTE, CO SE STANE!

Stačí tohle jako důkaz?
Vážení, doplňuji svoje zkušenosti s užíváním Schindeleho minerálů, které jsem vám poslal loni 
v září o moje výsledky krevních testů z 28. 6. 2016, z nichž je patrno, že minerální moučka, 
kterou užívám denně v množství 1 odměrka, má vliv nejen na dnu a lupénku, jak jsem to již 
popsal, ale i na další počínající neduhy stárnoucího organizmu. Zlepšila se mi pohyblivost 
a stav kyčelních kloubů. O hodně lepší jsou výsledky krevních testů, kdy se vyšší cukr snížil 
z hodnoty 6,7 do normy, cholesterol je nyní zanedbatelně vyšší o 0,9 než udává norma, ostatní 
položky jsou v normě. Cysta na pravé ledvině o velikosti 7x8 cm se za uvedené období podle 
sono vyšetření zmenšila na 6x7 cm. Je tedy možno říci, že Schindeleho minerály mají pozitivní 
vliv na důležité orgány v těle a snad nejsem příliš domýšlivý, když se cítím o pár let mladší, než 
je skutečnost (82).  Miroslav Škola, Kdyně

Je mi 65 let. Když mne v noci začaly bolet klouby a kyčle, na radu své kolegyně jsem vyzkou-
šela vaše minerály. Dva měsíce se nedělo nic. Po dvou měsících užívání přišla úleva. Klouby 
nebolí, zlepšila se mi pleť, postupně mizí stařecké skvrny. Díky za minerály, které nyní užívám 
průběžně 3x týdně. Doporučuji všem.  Drahomíra Jarošová, Neplachovice

Dobrý den, musím vám oznámit, že jsem velice spokojen s užíváním vašich Schindeleho 
minerálů. Defi nitivně mi zmizela bolest v mých kyčelních kloubech. Že to je opravdu účinek 
těchto kapslí jsem si dokázal tak, že jsem přestal na několik dní minerály užívat – a bolest kyčlí 
byla zpět. Tak jsem rychle začal kapsle opět brát a za několik dní jsem byl zase bez bolesti. 
Tak zatím objednám zase dvě dózy kapslí a snad jsou zásoby minerálů dostatečné, doufám. 
 Richard Štěrba, Třebíč

Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas 
jsou na našich stránkách.
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Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161  00 Praha 6, Tel.: 233  310  574 • mob.: 777  337  909, 777  690  712

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku 

Bolesti kloubů
76,5%

8,8%

Kvalita života
86,7%

24,3%

Únava
88,0%

13,0%

Skleslost
66,7%

12,5%

Poruchy spánku
69,2%

9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%

11,8%

■  Skupina užívající Schindeleho 
minerály ke svým lékům

■ Kontrolní skupina užívající pouze léky

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

0 %

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

Kyselina
křemičitá

Měď

Hořčík

Chrom

Železo

Nikl

Vápník

Kobalt

Draslík

Vanad

Mangan

Titan

Sodík

Bor

Zinek

Molybden

Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina – Dožínky
a Den otevřených dveří památek
3. září 2016 – Jihlava

Okresní agrární komora
T ebí

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina

Krajská rada Kraje Vyso ina

 Masarykovo náměstí   10–17 hod.  |  moderují: Karel Paštyka a Lydie JAKUBÍČKOVÁ

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
 10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení) – dožínkové tance s předáním dožínkového věnce a kytic zá-

stupcům města, Kraje Vysočina a zemědělcům  |  účinkuje HSPT VYSOČAN JIHLAVA 
Folklorní vystoupení souborů PRAMÍNEK, DŘEVÁČEK, ŠÍPEK

 12.00–13.30 DOMAŽLIČANKA  |  chodská krojovaná dechovka
 13.45–15.15 BORŠIČANKA  |  koncert populární dechové hudby Antonína Koníčka
 15.30–17.00 MORAVANKA Jana Slabáka  |  koncert legendy české dechovky 

 
 Doprovodný program na náměstí   10–17 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnávka regionálních potravin kraje 
Vysočina, prodej regionálních produktů  |  naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody  
|  atrakce pro děti:  historický dřevěný kolotoč, ruské kolo na ruční pohon, malování na obličej, vození 
dětí na ponících a oslících, …  |  Agility – ukázka výcviku psů ve 14, 15 a 16 hod.  |  výtvarné dílny 
Orivyko Jihlava  |  Trh řemesel od 9 do 17 hod., tel: 736 522 482, jarmarky@jihlava-city.cz  |  Po celý 
den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 hod. nebo dle zájmu)

 Jihlavská radnice   10–17 hod., velká zasedací síň

15.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – volné pokračování promítání 
  s komentářem nad místy v našem městě – ak.mal. Martin KOS

Kynologický klub Jihlava

 Masarykovo náměstí   10–17 hod.  |  moderují: Karel PAŠTYKA a Lydie JAKUBÍČKOVÁ

 Jihlavská radnice, velká zasedací síň   15–17 hod.

www.jihlava.cz  |  www.visitjihlava.eu
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Na třebíčském ME 
v baseballu Češi 
skončili druzí
Třebíčský baseballový areál hostil 
na začátku července evropský 
šampionát dvanáctiletých. A česká 
reprezentace si na něm vedla skvěle –  
vybojovala stříbrné medaile a zajistila 
si tak postup na mistrovství světa.

V základní skupině národní tým, 
v jehož kádru bylo i šest hráčů 
domácí Třebíče, snadno porazil 
všechny soupeře včetně ambicióz-
ního Rakouska. Ve finále ale Češi 
nestačili na favorizované Němce.

Ti celým turnajem procházeli 
zcela suverénně a v posledním 
utkání turnaje své předchozí 
výkony potvrdili. Domácí repre-
zentaci totiž přehráli bez problémů 
9:2. Bronzové medaile si z Třebíče 
odvezli Rusové. Jiří Svatoš

Půlmaratony 
v Jihlavě a v Brodě
Milovníci dálkových běhů se po-
dobně jako v minulých letech těší 
na začátek školního roku. V září se 
totiž na Vysočině opět uskuteční 
dva půlmaratony během dvou 
týdnů.

Na trať prvního z nich se závod-
níci vydají v neděli 11. září v Jihla-
vě. Účastníci se mohou registrovat 
na webových stránkách závodu, 
nebo i těsně před startem na jih-
lavském Masarykově náměstí.

O necelý týden později – v so-
botu 17. září – pak běžci na 21 
kilometrů dlouhou trať vyběhnou 
také v Havlíčkově Brodě. Online 
registrace účastníků končí už  
4. září. Závodníci se ale budou 
moci přihlásit i přímo na místě 
v den závodu. Jiří Svatoš

Devatenáctý 
triatlon 
na Melechově
Čtyři sta metrů plavání, třicet pět 
kilometrů na kole a nakonec šest 
a půl kilometru po svých. S těmito 
úkoly se museli na konci července 
popasovat účastníci triatlono-
vého závodu Malý železný muž 
Melechova, který se letos konal už 
po devatenácté.

Nejrychleji náročnou trať zdolal 
Martin Buček, který do cíle dorazil 
za necelou hodinu a půl. Jedinou 
minutu na něj ztratil druhý Martin 
Korous. Třetí příčku obsadil Ondřej 
Pajer. Na start se ale postavila 
i řada závodníků, kteří nebojovali 
o vítězství, měli však jiný cíl – zá-
vod hlavně dokončit. Byl mezi nimi 
i nejstarší účastník melechovského 
triatlonu – 63letý Jindřich Musil. 
Ten náročnou trať zdolal za necelé 
dvě hodiny. Jiří Svatoš

Vysočinští cyklisté na Handy cyklo maratonu 2016: Za 102 hodin 2115 kilometrů
Osmičlenný tým Kraje Vysočina úspěšně a v limitu 
absolvoval čtvrtý ročník Handy cyklo maratonu 2016. 
Na stupně vítězů v konkurenci dalších 39 týmů 
nedosáhl, ale to ani nebyl jeho cíl.
„Od začátku jsme do toho šli s tím, 
že chceme podpořit myšlenku zá-
vodu, zasadit se o prohloubení in-
tegrace zdravých a handicapova-
ných – nejen sportovců, maraton 
si užít a překonat sami sebe, a to se 
nám podařilo,“ spokojeně komen-
toval kapitán týmu a také krajský 
cyklokoordinátor Kraje Vysočina 
Petr Stejskal.

Organizační stránku účasti 
vysočinských cyklistů zajišťoval 
Handicap Sport club Velké 
Meziříčí a skupinu nadšených 
zdravých i handicapovaných 
sportovců velkou měrou podpořil 
i Kraj Vysočina, který se podílel 
na organizaci průjezdních míst 
ve Vysočina Areně v Novém 
Městě na Moravě a v centru Telče. 
Na historické náměstí přijel 
vysočinské sportovce pozdravit 

a popřát mnoho sil i hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). „Obdivuji vaši 
odvahu a odhodlání. Už teď jste 
pro nás vítězové. Do dalších 
kilometrů vám přeji hodně sil 
a stále dobrou náladu,“ popřál 
týmu hejtman. Do Telče dorazila 
i radní pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního 
ruchu Marie Kružíková (ČSSD), 

která „naše“ cyklisty doprová-
zela i v úterý v Praze na startu. 
„Oceňuji, že jste se rozhodli 
zúčastnit maratonu, naplnit jeho 
myšlenku a navíc zorganizovali 
podporu Nadace ČEZ v aplikaci 
Pomáhej pohybem a pomohli 

pro Standu Hájka získat 50 tisíc 
korun na speciální invalidní 
vozík,“ vyzdvihla radní Marie 
Kružíková.

Tým Kraje Vysočina po zapo- 
čítání všech časových výhod ujel 
neuvěřitelných 2115 kilometrů, 

102 hodin a 14 minut, nastoupal 
25 315 metrů a po odečtení 
časových bonusů za kilometry 
ujeté handicapovanými cyklisty 
skončil s oficiálním časem 100 ho- 
din a 7 minut na 26. místě.

 Milan Pilař

Nové Veselí se chystá na extraligu.  
Hrálo i proti olympionikům

Nová sezona házenkářské extraligy odstartu-
je už na konci srpna. A Vysočina v ní bude mít 
nově svého zástupce – tým Nového Veselí. Ten 
už na konci července zahájil přípravu.

V prvních přátelských zápasech měli Veselští 
navíc velmi atraktivní soupeře. Na Vysočině se 
totiž na olympijský házenkářský turnaj připra-
vovali reprezentanti Egypta. A právě s nimi se 
Nové Veselí dvakrát střetlo.

A oba duely ovládl celek ze severu Afriky – 
v prvním utkání vyhrál jednoznačně 40:19. 
Druhý zápas už byl vyrovnanější, Nové Veselí 
dokonce dlouho vedlo, nakonec ale prohrálo 
30:32.

Do extraligy Novoveselší vstoupí ve středu 
31. srpna, kdy budou hrát na palubovce pražské 
Dukly.

Jiří Svatoš

V srpnu potrénovali na Vysočině mladí hráči běloruského týmu Šachtjor Soligorsk. 
I když výsledek exhibičního utkání s jihlavskými hokejisty jim radost asi neudělal, prý 
se k nám rádi vrátí opět za rok. To snad bude skóre 14:0 pro Jihlavu zapomenuto.

Festivaly ovládly léto na Vysočině

Tým Kraje Vysočina přijela do Telče, jednoho z průjezdních bodů maratonu na Vysočině, pozdravit radní Kraje Vyso-
čina Marie Kružíková (ČSSD). Do cíle zbývá necelých 28 hodin a zhruba 600 kilometrů. 
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Zachránit se. To bude hlavní úkol pro házenkáře 
Nového Veselí v příští extraligové sezoně.

fo
to

: a
rc

hi
v 

So
ko

l N
ov

é 
Ve

se
lí

Světlá nad Sázavou byla na přelomu prázdnin dějištěm 16. ročníku multižánrového festivalu Sázavafest, festival si diváci náležitě užívali. Jednou z hvězd byl například zpěvák Petr Bende s kapelou.

fo
to

: M
ic

ha
l M

aš
ek

Moravská filharmonie Olomouc vystoupila na úvodním koncertu festivalu Petra Dvorského 
v Jaroměřicích nad Rokytnou pod taktovkou italského dirigenta Sebastiana Rolli.

Tým Kraje Vysočina
Handbikeři: Petr Boháček 
a Milan Bartůněk

Cyklisté: Radek Musil, Richard 
Dostál, Petr Stejskal, Michal 
Šilhavý, Jaromír Ambrož, Josef 
Čirka

Řidič týmu: Jiří Charvát

Peter Dvorský pořádá se svým týmem Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského ve měs-
tech Vysočiny už osmnáct let.
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