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STALO SE
KOMÍN PADL PŘESNĚ

Jihlava (kid) • Vždycky, když
pyrotechnici pracují na odstřelu starých budov, bývá to podívaná. Kamery, zvědavci a fotografové nechyběli ani při bourání starého stometrového komína v areálu Kronospanu v Jihlavě. Kolos
dosloužil a musel ustoupit nové
stavbě.
Foto: archiv kraje

Volby se blíží

Zase škola

Svátek filmu

Už 17. a 18. října
budeme volit krajské
zastupitelstvo.
Přinášíme praktický
návod jak na to. strana 2

Kdy budou vánoční
prázdniny? A kdy ty
jarní? Čtěte vše na
jednom místě.

Chcete znát
témata letošního
Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů
v Jihlavě?
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Spolupráce krajů má výsledky

Strimba, Lazeščina, Vysočina (kid) • Dětem ve
školách v ukrajinské Strimbě a Lazeščině bude
díky spolupráci Vysočiny a Zakarpatské oblasti
v zimě mnohem tepleji. V září skončily práce na
výměně oken ve školních budovách.
Polonina nad Strimbou. Chybí už jen Nikola Šuhaj. Foto: Petros Martakidis

Výměnu oken hradil dobročinný
fond ViZa, založený oběma kraji
v rámci partnerství, které regiony
navázaly zhruba před 14 měsíci.
„Zachránili jsme teplo uvnitř školy,“ řekl při slavnostním předává-

AKTUÁLNĚ S RADNÍM
Čtyři roky uplynuly a je tu čas na rekapitulaci. Na úseku zdravotnictví byl
v krajském zastupitelstvu schválen Zdravotní plán kraje Vysočina, ze kterého plynou některé priority, kterými by se mělo zdravotnictví v kraji ubírat. Analýza říká, že nejvíce lidí na Vysočině onemocní kardiovaskulárními chorobami (nemoci srdce a oběhového aparátu) a to 62 procent, dále na nádorová onemocnění (22 procent) a další příčinou úmrtí jsou poranění, otravy a další.
Prioritou kraje Vysočina proto logicky bylo vybudování a zprovoznění kardiocentra, což se také stalo. Letos 19.září uplynul rok od jeho spuštění. Zařízení pracuje ke spokojenosti pacientů, zachraňuje jejich životy a vrací je
do normálního života. Ročně zde bude ošetřeno kolem 2000 pacientů.
Další prioritou je dovybavení onkologického centra v nemocnici Jihlava,
kde se léčí nádorová onemocnění. Mělo by dojít k pořízení druhého lineárního urychlovače a magnetické resonance. To vše za pomoci evropských peněz.
Rada kraje Vysočina a posléze i krajské zastupitelstvo odsouhlasily zahájení rekonstrukcí nejstarších a nejpotřebnějších pavilónů v našich zdravotnických zařízeních. Společné investice budou činit kolem 1,5 miliard korun
a naše nemocnice tím zmodernizují poskytovanou zdravotní péči a podstatně se zlepší i komfort pro pacienty.
Rovněž tak i v oblasti záchrany života jdeme směrem kupředu. V příštím roce, po novele zákona o zdravotnických záchranných službách, dojde k postupnému zahuštění stanic záchranné služby a to o 10–12 nových
stanovišť. Tím se zlepší dojezdnost pro akutní pacienty, kteří jsou v přímém ohrožení života.
Vážení přátelé, na úseku krajského
zdravotnictví bylo uděláno hodně práce a čeká nás
ještě řada kroků,
které posunou úroveň našeho zdravotnictví na vyšší odbornou i technickou úroveň,
ke spokojenosti
a bezpečnosti pacientů. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich náročnou a obětavou práci i výkony, za pochopení při realizaci nových léčebných
technik a postupů, myšlenek
i organizace práce, směřujících
k většímu komfortu i bezpečnosti pacientů. Nám pacientům
pak přeji hodně pevného zdraví s tím, že nejlepší je když lékařské ošetření potřebujeme
pouze při preventivních prohlídkách s konstatováním:
schopen, bez vady.
Pavel Hájek
náměstek hejtmana
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ní práce ředitel lazeščinské školy
Ivan Buntušiak. Škola v Lazeščině, do které chodí 650 dětí, totiž
v zimě byla téměř neobyvatelná.
Stará okna prakticky vypadávala
ze zdí, kotelna je dávno nefunkční a nebývalo výjimkou, že výuka probíhala při teplotách, které se
blížily nule.
Podobné podmínky panovaly
i ve škole v nedaleké Strimbě. Také zde fond ViZa hradil výměnu
oken. „Naše partnerství se Zakarpatskou oblastí se rozvíjí nejrychleji ze všech podobných partnerských vztahů, které má Vysočina uzavřeny. Je to tím, jak aktivně
ukrajinská strana k té spolupráci přistoupila,“ řekl během malé slavnosti, již uspořádaly děti ve
Strimbě hejtman Vysočiny Miloš
Vystrčil (ODS).
Výsledek letních stavebních prací si přijeli zástupci Vysočiny přímo do Zakarpatí prohlédnout. Školy stihly nejen výměnu oken, ale
také částečné vnitřní úpravy, vymalování a podobně. Děti se Čechům pochlubily recitací básniček,
písničkami i tancem. V Lazeščině předvedly tradiční huculské hudební nástroje a přímo pro hejtmana Vystrčila složily i písničku. „Pro
celou školu i pro celou obec je to
velký okamžik. Moc si té práce vážíme,“ vysvětlil Ivan Buntušiak.

Počátek spolupráce Vysočiny
se Zakarpatskou oblastí se datuje
do roku 2007. Tehdy poprvé vyjeli v červenci zástupci Vysočiny, konkrétně náměstek hejtmana
Václav Kodet (KDU-ČSL) a člen
zastupitelstva Jiří Běhounek
(ČSSD), do Zakarpatí, aby přímo

na místě zjistili, zda je spolupráce vůbec možná, zda o ni ukrajinský partner stojí a jakou by měla
mít podobu.
Na základě výsledků této návštěvy pak o měsíc později kraj Vysočina vyslal do Zakarpatské oblasti oficiální delegaci, vedenou

hejtmanem Milošem Vystrčilem
a složenou ze zástupců všech politických klubů zastupitelstva. Ta na
místě dohodla s vedením Zakarpatí a Rachivského okresu podmínky smlouvy o spolupráci a tu
pak obě strany podepsaly v únoru
roku 2008. (Pokračování na str. 3)

Zakarpatský hejtman Mychajlo Kičkovskyj, Jiří Běhounek, Miloš Vystrčil a Václav Kodet při prohlídce odvedené práce
v Lazeščině. Foto: archiv kraje

Vysočina je tahounem rozvoje
Vysočina (kid) • Náš kraj je šestým centrem
rozvoje v rámci České republiky. Tedy v pořadí
šestým místem, které se rozvíjí nejrychleji.
Vyplývá to z výsledků odborného projektu
MasterCard česká centra rozvoje, který
zpracovávala společnost MasterCard ve spolupráci
s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Ekonomové sestavili žebříček
tahounů českého rozvoje, hodnotili města i kraje. V případě Vysočiny velmi pozitivně ocenili níz-

noviny jsou součástí projektu

ký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti,
nejvyšší nárůst čistého disponibilního důchodu domácností, dru-

hé nejvyšší průměrné tempo růstu
HDP ve stálých cenách, vyzdvihli
Vysočinu jako kraj s nejnižší kriminalitou a kraj s příznivým stavem životního prostředí.
„Například v zemědělství je kraj
Vysočina jedničkou mezi kraji
a podílí se téměř deseti procenty na tvorbě lokálního HDP, což
je v rámci celé ČR velmi vysoký
podíl,“ uvedl René Wokoun, vedoucí katedry regionálních studií
a ředitel Střediska regionálních
a správních věd VŠE.

www.ceskydomov.cz

„Je pro nás velmi dobrou zprávou, že s vysokou dynamikou
růstu ekonomiky našeho kraje je
Vysočina zároveň krajem s nejvyšší kvalitou života. Vycházím
z porovnání krajů, které zohledňuje střední délku života obyvatel, čistotu ovzduší, trestnou činnost a průměrné mzdy. Pozitivní
je fakt, že porovnávané údaje se
stále zvyšují ve prospěch Vysočiny,“ řekla náměstkyně hejtmana
pro regionální rozvoj Marie Černá (SNK ED).
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Zastupitelé zasedli naposledy
Vysočina (kid) • Na svém posledním zasedání stávajícího volebního
období se krajští zastupitelé sešli 16. září. Jednání vůbec nemělo slavnostní průběh, naopak, probíhalo přísně pracovně. Zastupitelé stihli
projednat 141 bodů programu, což je v historii Vysočiny rekord. Druhé
krajské zastupitelstvo Vysočiny pracuje od roku 2004. Zasedalo v něm
13 členů ODS, tři členové SNK ED, 11 členů KSČM, deset zastupitelů
za KDU-ČSL, šest sociálních demokratů a dva zastupitelé bez politické
příslušnosti, kteří ovšem také začínali jako členové nejsilnějšího politického klubu – ODS. Krajské zastupitelstvo se v uplynulém období sešlo
celkem dvaatřicetkrát.

INZERCE

Policistů bude brzy víc
Vysočina (kid, en) • Už od prvního ledna bude
mít kraj a s ním celý záchranný systém na straně
policie jednoho partnera. Všech pět okresů přejde
pod jihomoravskou policejní správu a povede je
náměstek jihomoravského policejního ředitele
Josef Bačkovský. Při své návštěvě Vysočiny to řekl
policejní prezident Oldřich Martinů.
„Je důležité, že od ledna příštího roku bude mít kraj Vysočina
v osobě pana Bačkovského jednoho konkrétního partnera, se kterým
může spolupracovat při řešení otázek bezpečnosti, při mimořádných
a krizových situacích i při různých
preventivních akcích v našem kraji,“ řekl hejtman Miloš Vystrčil.

Zástupci kraje a vedení policie
také podrobně projednali plánované počty policistů nového krajského ředitelství na Vysočině
a jednotlivých služeb policie, zejména služby dopravní, cizinecké, pořádkové a železniční policie a samozřejmě i služby kriminální policie a vyšetřování. Pod-

le stávajícího návrhu by mělo na
Vysočině pracovat zhruba 1400
policistů a 300 občanských zaměstnanců. Cílem je navýšení
počtu policistů přímo v terénu.
Policisté na Vysočině dosud
patřili pod tři krajská policejní ředitelství. Jihlavští, třebíčští a žďárští pod jihomoravské,
havlíčkobrodští pod východočeské a pelhřimovští pod jihočeské. Sjednocení pod jižní Moravu a jmenování náměstka Bačkovského jsou prvním krokem
pro samostatné ředitelství na Vysočině. To bude sídlit v dosavadní budově jihlavského okresního
ředitelství, ve které probíhají stavební úpravy.

SC 81210/1

Sbírky vynesly miliony
Vysočina (kid, jis) • V nejrůznějších veřejných sbírkách se na Vysočině za uplynulé tři roky vybralo bezmála tři a půl milionu korun.
Vyplynulo to z informací, které
v září zveřejnil krajský úřad.
Ten na pořádání sbírek, vyhlašovaných jednotlivci i obcemi, dohlíží a kontroluje jejich účel. „Jednodenní sbírky se vyskytují jen
ojediněle, a to v případě různých
benefičních koncertů, častěji evidujeme delší trvání veřejných sbírek. Jednoznačně vedou sbírky
ve prospěch oprav kostelů, kapliček, velice často se objevují rekonstrukce například varhan, ale
i sbírky ve prospěch nemocných

a postižených lidí nebo za účelem
vybavení různých center pro tyto
občany,“ uvedla Marie Vostálová
z krajského úřadu.
Od roku 2006 byl výtěžek 3,4 milionu korun. Dalších 28 veřejných
sbírek právě aktuálně probíhá.
Letos bylo přijato již 13 nových
oznámení o konání veřejné sbírky.
V těchto případech jde například
o podporu vybudování zdravotního střediska v Paraguai, výstavbu a zatraktivnění expozic v ZOO
Jihlava, zlepšení výživy a péče
o chovaná zvířata nebo o finanční pomoc pro pořízení a umístění
plastiky medvěda brtníka.
„Pokud se vyskytne mimořád-

Počet sbírek (i probíhajících)
Vybraná částka (v případě ukončených sbírek)



www.kr-vysocina.cz

né období, jako tomu bylo v roce 2002, kdy nejen náš kraj, ale
celou republiku postihly povodně, díky pohotovosti a obětavosti
měst a obcí v kraji bylo za velmi
krátkou dobu vydáno 70 rozhodnutí o konání veřejné sbírky a bylo vybráno zhruba 4,4 milionu korun,“ řekla Marie Vostálová. Další výjimečná veřejná sbírka, kde
se projevila lidská solidarita a vůle pomoci, byla rozhodnutím krajského úřadu povolena v roce 2007
obci Budíkov pro nejvyššího Čecha Tomáše Pustinu a za pouhé
čtyři měsíce konání veřejné sbírky
byla vybrána částka vyšší než půl
milionu korun.

2006

2007

2008 (1–7)

21

26

13

1 359 300

2 024 000

52 100

Co byste měli vědět
ke krajským volbám
Kdy budou volby?
Volby proběhnou v pátek a v sobotu, 17.
a 18. října. V pátek se volební místnosti otevřou od 14.00 do 22.00, v sobotu od
8.00 do 14.00. Na Vysočině je 1137 volebních místností.
Kdo kandiduje?
Na Vysočině kandiduje 14 politických subjektů. Kromě ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS
a SNK ED (řazeno abecedně), které dnes své
zastoupení v zastupitelstvu mají, se o přízeň voličů uchází ještě Strana zdravého rozumu, Pravý blok, Dělnická strana, Strana
zelených, Strana důstojného života, koalice
Dohoda pro Vysočinu, Konzervativní koalice,
Moravané a SPR-RSČ.
Jaký je průběh?
Distribuci hlasovacích lístků zajišťuje starosta obce tak, aby je voliči měli ve schránce nejpozději tři dny přede dnem voleb, tedy do 14. října. Pro případ poškození, ztracení či selhání distribuce hlasovacích lístků
jsou náhradní sady k dispozici přímo ve volební místnosti. Oznámení o typu voleb, termínech a časech zveřejní opět starosta nejpozději do 2. října způsobem, který se v obci běžně užívá.
Jak volit?
Volební komisi je třeba se prokázat platným občanským průkazem, nebo pasem.
Před vhozením lístku do urny je nutné jít
takzvaně za plentu, neboli navštívit prostor
pro úpravu hlasovacích lístků. To je opravdu
povinnost, bez které komise volbu neumožní. Každý politický subjekt má svůj hlasovací
lístek. Volit tedy lze jen jednu politickou stranu či koalici. Je možné kroužkování, neboli
dávání preferenčních hlasů. Takovým způsobem lze preferovat maximálně čtyři kandidáty, včetně lídra – prvního na kandidátce.
Kdy budou výsledky?
Záleží na hladkosti průběhu sčítání hlasů,
které mírně zdrží fakt, že na Žďársku a Pelhřimovsku paralelně probíhají i volby do senátu. Dosavadní zkušenosti říkají, že výsledky (lze je sledovat on-line na adrese
www.volby.cz) by mohly být do 22.00 hodin.
Tento údaj je ale pouhým odhadem.
Důležité upozornění
Pokud kdokoli zjistí, že nemá platný občanský průkaz a ani platný cestovní pas a chce
přesto volit, může se ve dnech voleb obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu
(to znamená město, ve kterém lidem z vaší obce vydávají občanské průkazy) se žádostí o vydání průkazu. Jedná se o provizorní občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů, platný nejdéle rok ode dne jeho vydání. V takovém případě občan předkládá
dvě fotografie, vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu a zároveň neplatný průkaz vrací.
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Vysočina nám pomohla
Lazeščina (kid) • Menší,
šlachovitý, rtuťovitý.
Vyšívaná huculská
košile, knír a prošedivělé
vlasy. Pevný stisk ruky.
Ředitel školy v Lazeščině Ivan Buntušiak už
na první pohled vypadá
jako chlap, kterému
byste svěřili výchovu
svého dítěte s naprostou důvěrou. A už na
ten druhý je jasné proč.
Docela dobrou češtinou
začíná vysvětlovat:
„Topení, okna i dveře v naší
škole jsou přes 30 let staré. Od
té doby se na nic nesáhlo, nebyly peníze. Naše vesnice je vysoko v horách a v zimě tady nejsou
třicetistupňové mrazy výjimkou.
Proto jsou nová okna pro nás tak
velkou událostí – teplo už v zimě
nebude utíkat.“
Jak tedy vypadala situace před
výměnou oken?
„Stávalo se, že zde bylo jen deset stupňů i méně. Problém byl
kromě mrazu taky s větrem. Okna netěsnila, kolem rámů byly díry, které jsme se snažili vlastními
silami stále utěsňovat. Teď už to
bude dobré, zachránili jsme nejméně polovinu tepla. Chtěl bych,
aby všichni lidé na Vysočině věděli, jak moc našim žákům pomohli.“
Jak vlastně zima tady v Karpatech vypadá?
„Začíná hodně brzy. Teď vlast-

AK T UA L IT Y / TÉ MA

Kraj Vysočina

Spolupráce krajů má výsledky
(Pokračování ze str. 1)

Krajské zastupitelstvo Vysočiny
mezitím schválilo v rámci rozpočtu pět milionů korun na tuto
spolupráci. Byl také založen dobročinný fond ViZa, jako ukrajinská právnická osoba, v jejímž čele stojí političtí a administrativní představitelé obou krajů. Fond
se zabývá zejména financováním
projektů, které se během spolupráce v Zakarpatí uskutečňují.
Partnerství se Zakarpatskou oblastí má na starosti společná stá-

lá konference, ve které mají na
straně Vysočiny zástupce všechny politické kluby zastupitelstva.
Konference pro příští rok navrhuje do krajského rozpočtu zase
pět milionů korun. Zároveň krajskému zastupitelstvu navrhuje tři
možná využití – dokončení stavebních úprav budov ve Strimbě
a Lazeščině, příspěvek ústavu sociální péče v Ture Rametě na plynové topení či pomoc při budování rehabilitačního centra pro děti s obrnou.

Zakarpatská oblast
Ředitel Ivan Buntušiak zahajuje dětské představení ve škole. Foto: archiv kraje

ně prožíváme poslední teplé dny
krátkého podzimu a sníh přijde
co nevidět. Bývá zde hodně sněhu, mráz trvá několik měsíců a jaro začne až v květnu.“
Jak dlouho učíte v lazeščinské
škole?
„Od roku 1972. Mezitím jsem
byl ještě deset let starostou obce
a mezi lety 1994
a 1998 jsem pracoval v Praze.“
A tam jste
se naučil
česky.
„Jistě.
Postavili
jsme tam
pět budov
od základů
až po střechu. Práce
v Čechách je pro
Podkarpatskou
Rus požehnáním.
Když jsme přišli

k vám, neuměli jsme nic, teď je
v Lazeščině každý chlap výborným zedníkem. Přitom před devadesátými lety byli v obci zedníci jen asi čtyři. A to nemluvím o tom, že skoro všechny nové obchody, provozovny i domy,
které zde vidíte, jsme si pořídili
za peníze vydělané právě v Čechách.“
Ještě mi řekněte, kolik dětí
vůbec chodí do školy v Lazeščině?
Školu navštěvuje 683 žáků,
stará se o ně 78 učitelů a asi
dvacítka ostatních zaměstnanců.“

Firma organizovala výjezd k nám
do Zakarpatí pro své spolupracovníky a v té skupině byl i Josef Nedvěd. Tehdy jsme si padli
do oka, skamarádili se a Josef už
sem k nám jezdil každý rok.“
Koho z vás napadla spolupráce krajů?
„Přišel s tím Josef. Mě poprosil, zda bych mu to nepomohl
zorganizovat.“
A jak jste s tou organizací začali?

„Někdy v roce 1998 jsem spolupracoval s firmou z Vysočiny a pracovali jsme právě u vás.

Otázka pro krajské zastupitele: Jak hodnotíte spolupráci se
Zakarpatskou oblastí nyní, po
uplynutí jednoho roku od prvních kontaktů?

Ivo Rohovský
(ODS)
Krajská rada konstatovala, že spolupráce se Zakarpatskou
oblastí je příkladem
partnerství, které funguje. Dodávám k tomu, že na rozdíl od některých západoevropských partnerských regionů Vysočiny je Zakarpatí příkladem aktivní, dobře se rozvíjející a neformalizované
praxe.

– rozloha: 12 800 km2 (24. místo v rámci Ukrajiny)

Jiří Běhounek
(ČSSD)

– počet obyvatel: 1 241 887 (údaj z roku 2006,
13. místo v rámci Ukrajiny)
– hustota zalidnění: 98 osob/km2
– jazyk: ukrajinština (oficiální), rusínština
– národnostní složení: Ukrajinci a Rusíni 80,5%,
Maďaři 12,1%, Rumuni, Rusové, Romové, Slováci
– náboženství: 40% pravoslavní, 25% řeckokatolické
vyznání, 20% katolické a evangelické vyznání
– hlavní město: Užhorod (120 000 obyvatel)
– podřízené celky: 13 rajónů (Beherovo, Chust,
Iršava, Mižhirja, Mukačevo, Perečyn, Rachiv,
Svaljava, Ťačiv, Užhorod, Velykyj Bereznyj,
Vynohradiv, Volovec)
•
Během první světové války uzavřeli
představitelé rusínské emigrace dohodu
s T. G. Masarykem, na jejímž základě
byla oblast začleněna do Československa.

„Nejprve jsme hledali, v čem
vlastně mohou být oba regiony
navzájem prospěšné. Pak jsme
zjišťovali zájem úřadů, oficiálních představitelů a výsledky
jsou tady.“
Měly i nějaké jiné české kraje
zájem se Zakarpatím spolupracovat?
„Ano, zástupci jednoho z nich
se tady objevili. Přijeli, naslibovali, odjeli a už se neozvali. Ale
netýká se to zdaleka jen českého

Oboustranný zájem a chuť pracovat, opravdové přátelství a hlavně obrovské příležitosti do budoucna.
A to pro oba kraje. Zatímco ostatní partnerství se na první pohled zdají být víceméně formální, zde jsou rychlé a hmatatelné
výsledky. Rozhodnutí o spolupráci se Zakarpatím považuji za jedno z nejlepších, které krajské zastupitelstvo v uplynulých letech
učinilo.

Václav Kodet
(KDU-ČSL)
Jsem jedním z těch,
kdo je v partnerství
se Zakarpatím nejvíce angažován, takže
asi nebudu moc objektivní. Takže
spíše fakta. Před necelými 14 měsíci jsem na Podkarpatské Rusi byl
poprvé, na průzkumné misi. Teď,
zhruba po roce, stojíme u prvních velmi konkrétních výsledků.
To mluví za vše.

Naše kraje jsou velmi podobné
Strimba (kid) • Kdyby se kdysi náhodou nezkřížily cesty Ivana Bereznaje ze zakarpatské Strimby
s Josefem Nedvědem z Vysočiny,
nevzniklo by možná nikdy pevné přátelství mezi oběma regiony,
které od sebe dělí asi 1000 kilometrů. Ptali jsme se tedy právě Ivana
Bereznaje, jak to tehdy bylo.

ANKETA

kraje. V podobném duchu to dopadlo i s celou řadou zástupců
oblastí z jiných států.“
To jste to tedy neměli zpočátku,
na základě takových zkušeností,
asi jednoduché.
„Hlavně tady v Zakarpatské
oblasti jsme s takovým nápadem
moc důvěry nesklidili. Ale rychle se to změnilo. Hlavně tím, jak
jsou si oba kraje vlastně podobné a kolik práce odvedli lidé, kterým na té spolupráci záleželo.“

Pavel
Šlechtický
(KSČM):
Spolupráci se Zakarpatskou oblastí
hodnotím mimořádně kladně. Je přínosem pro oba
kraje a domnívám se navíc, že není správné, abychom se orientovali v hledání partnerských regionů
jen na západ či na jih, ale také na
východ. Přeci jenom jsme Slované
a zde se přinejmenším snadno domluvíme a pochopíme. Snažím se
také najít podporu v zastupitelstvu krajské Jihlavy pro myšlenku
navázání spolupráce s krajským
Užhorodem.

Nedvěd: Přátelství musíme rozšířit
Rachiv (kid) • Místní podkarpatští Rusíni
o něm říkají, že je jeden z nich. Někdy to slyší
i od horalských Huculů. A je na to pyšný.
Podkarpatskou Rus si za deset let, kdy sem jezdí,
zamiloval. Čistokrevný Čech rodem, Rusín prý
srdcem, starosta malých Markvartic u Jihlavy
Josef Nedvěd, který dokázal spojit dva slovanské
kraje, jež docela nedávno patřily do jednoho státu.
„Ono to trošku souvisí s tím, že
první republiku považuji za jedno z nejlepších období Československa a mám k ní úctu a obdiv.
Ale konkrétně: Na začátku bylo
moje kamarádství s několika Rusíny, kteří v Čechách pracovali, ale především pak jmenovitě
s Ivanem Bereznajem. Jen k tomu jeho vyprávění ještě dodám,
že z té výpravy, o které mluvil,
jsem byl asi jediný, komu se tady opravdu zalíbilo a kdo se sem
vrací.“
A co se vám tak zalíbilo?
„Karpaty, poloniny, lidé a jejich životní styl. Otevřenost, přímočarost, pohostinnost a touha
po svobodě. Tady se nedá přežít bez opravdu tvrdé práce a bez
přátelské pomoci jeden druhé-

mu. Je to možná to, co má Vysočina s Podkarpatskou Rusí společného.“
Vy jste sem pak jezdil pravidelně?
„A velmi často. Tak často, jak to
jen šlo. Byl jsem zde na svatbách,
různých oslavách, lovil jsem
v horách, protože jsem myslivec,
zažil jsem tady spoustu nezapomenutelných dobrých dní i dobrodružství, nebezpečí ale i těžkou
práci.“
A jak vás napadlo spojit Zakarpatí s Vysočinou?
„Začalo to velkou povodní, která
celou oblast postihla v roce 1999.
Tehdy mne poprvé napadlo, že
bychom měli našim přátelům nějak pomoci. Pořádal jsem menší
sbírku mezi známými a přáteli,



oslovil jsem i firmy, které nějak
znám. Částka, kterou jsem tehdy
vybral se pohybovala v řádu několika tisíc dolarů, ale i tak to bylo velké povzbuzení a pro místní
velká pomoc.“
A pak jste tedy oslovil kraj.
„Vůbec ne, to mne tehdy nenapadlo. Chtěl jsem organizovat setkávání škol, obcí, kulturních institucí i úřadů z Česka a Zakarpatí. Z politiků jsem nejprve oslovil
některé poslance a senátory, ale
výsledek byl tristní, nikdo neměl
opravdový zájem.“
A vzpomněl jste si na kraj.
„Zase špatně. Asi před půldruhým rokem mi zavolal hejtman
Miloš Vystrčil a chtěl se se mnou
sejít. Řekl mi, že kraj uvažuje o partnerském regionu mimo
Západ a Evropskou unii, protože
už je v té pozici, že si může dovolit pomáhat. Zároveň prý, říkal
pan hejtman, je to i naše nepsaná
povinnost – kdysi pomáhali jiní
nám, teď už je čas vracet. A protože prý slyšel, že mám kontakty
v Zakarpatí, pověřil mne, abych
zjistil možnosti spolupráce a především zda o tuto spolupráci bude vůbec zájem.“

Josef Nedvěd (zprava) se svým kamarádem Vasylem Samandrulou. Foto: archiv

Tak jste se tedy z pověření Vysočiny rozjel na Ukrajinu.
„Zjistil jsem potřebné a dohodnul jsem setkání na krajském úřadě v Užhorodě i na vedení Rachivského okresu. Z Vysočiny
pak přijel Václav Kodet s Jiřím
Běhounkem jako političtí oficiální představitelé a dál už tu historii znáte. Jen k tomu možná doplním, že někde v této fázi jsme
oslovili mého dalšího známého –

www.kr-vysocina.cz

Vasyla Samandrulu. Nejprve jako
tlumočníka a dnes už jako nepostradatelného společníka a mnohdy i hybatele kamarádských vztahů.“
Proč právě Rachiv? Zakarpatí
má takových okresů třináct.
„To je prozaické. Rachivský
okres je mi nejbližší a znám jej
z celé Zakarpatské oblasti nejlépe.“
První výsledky jsou už na svě-

tě. Jak by se podle vás měla
spolupráce dál rozvíjet?
„Určitě by se postupně a pokud možno rychle měla rozšířit.
Teď je v takové té počáteční fázi, kdy Vysočina pomohla dvěma školám, připravuje se návštěva školního folklórního souboru
na Vysočině, vyměňují se zkušenosti v sociální oblasti. Já si
představuji, že ten obrovský potenciál Podkarpatí, které se tak
rychle rozvíjí, využijí i podnikatelé, lesníci, odborníci na životní prostředí a zemědělství, studenti a podobně. Dále by bylo
dobré podpořit rozvoj kultury,
místní krajanské spolky a věnovat se rozvíjejícímu se turistickému průmyslu. Je obrovskou
výhodou, že doslova každý druhý Rusín byl v Česku, dobře nás
zná a snadno se domluvíme. Navíc jsem přesvědčený o tom, že
jsme si hodně podobní a máme
podobné názory na život. A nakonec snad to nejdůležitější –
Podkarpatská Rus a její lidé námi podanou ruku upřímně přijímají a současně nám nabízejí
svoje bohatství, které není vůbec
zanedbatelné.“
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TERAČ s.r.o.
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Noví zákazníci, kteří od
1.5.2008 do 31.12.2008 uzavřou písemnou smlouvu se
společností TERAČ s.r.o.,
budou zařazeni do slosování
o zájezd v ceně 30.000,- Kč.

inženýring • reality • investice
finance • dotace

Výstavba rodinných
nízkoenergetických domů na klíč
• Nové luxusní zasíťované lokality v centru města Polná a v Bílém
Kameni u Jihlavy s možností výběru rodinného domu a možností
okamžité výstavby
• Doba trvání realizace domu od 3 do 6 měsíců, ušetříte
až desetitisíce korun za nájem.
• V případě zájmu odkoupíme Váš projekt a zpracujeme zdarma nový.
• Zdravé a ekologické bydlení bez hromadění vlhkosti ve zdech a bez
vzniku plísní.
• Záruka 30 let a garance pevné ceny bez dodatečných nákladů.
• Předprojektová a projektová dokumentace zdarma.
• Možnost zajištění hypotečního úvěru již od 3,7 % po dobu až 30 let.
• Vysoce úsporné kondenzační plynové kotle v nejvyšší emisní
5. třídě podle ČSN EN 483.
• Unikátní program BEZ STAROSTÍ, v rámci kterého za Vás zajistíme
všechny nepříjemné formality i s komunikací na úřadech.
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+420 732 855 559

SC 80788/4
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141x217 rijen.indd 1

TERAČ s.r.o., Havlíčkovo nám. 152, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Inzertní manažer:

Klára
Černíková
tel.: 777 789 600
e-mail:
cernikova@ceskydomov.cz

na dobu 7 až 12 měsíců

SC 80077/3

www.smartpujcka.cz

SC 81173/1

777 760 960
hotovost až do domu

Hledáme nové

nejvýhodnější podmínky v regionu

obchodní zástupce.

k03_93x83_cmyk.indd 1

BARBONE

4.525 Kč

FÉNIX

VČ. DPH

19.3.2008 9:25:16

NEJLEVNĚJŠÍ POČÍTAČ
BARBONE NA TRHU!
Procesor: INTEL CELERON 1,80GHz (512/800),
Základní deska: čipset Intel G31, socket 775, VGA,
paměti DDR2 , SATA2, LAN, slot PCIx, formát mATX,
Paměti: DDR2 1024MB 667 TRANSCEND,
Grafická karta: integrovaná,
Pevný disk: 160GB SATAII/300 8MB 7200 ot./min,
DVD RW Black podpora přepisu DVD/CD ±R/±RW/RAM/DL,
Klávesnice, myš, uživatelská příručka. Monitor
není součástí.
Objednávací kód: 9344499

T.S.Bohemia a.s.
R.Havelky 4860/4, Jihlava

NOVINKA! 12,1” notebook Barbone!
Chipset: Intel 965PM,
Procesor: INTEL Core 2 Duo T7250 2,0GHz ,
Paměti: 2048 MB 667 Mhz,
Grafická karta: Intel X3100,
Pevný disk: 120GB 2,5‘‘ SATA 5400RPM 8MB,
LCD: 12,1‘‘, WXGA (1280 x 800), Glare,
Mechanika Super Multi DVD RW, čtečka
paměťových karet, fire-Wire IEEE 1394,
VGA out, 3x USB2.0 ,
Wireless: B/G (54Mbit),
Bluetooth: 2.0 + EDR
Objednávací kódy: 1133302-žlutý, 1133304-modrý,
1133306-zelený, 1133308-černý, 1133310-růžový

BARBONE

PICOLO

16.674 Kč VČ. DPH

www.tsbohemia.cz

t Tel.: 585 157 494 t jihlava@tsbohemia.cz
www.kr-vysocina.cz

SC 81153/3

měsíční splátky
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PKS OKNA NA VELETRHU
Nav‰tivte i Vy ná‰ v˘stavní stánek v rámci stavebního
veletrhu FOR ARCH 2008 ve dnech 23.-27.9.2008
a vyuÏijte mimoﬁádnou veletrÏní slevu na na‰e v˘robky.
5FQMJDF
¼TUÎOBE-BCFN
.PTU
-PVOZ
ÂBUFD

)SBEFD ,SÃMPWÊ
»VNQFSL
#FSPVO

ƭÎǊBOZ

1BSEVCJDF
0QBWB
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0MPNPVD

#PTLPWJDF

;MÎO

#SOP

1SBDIBUJDF

VeletrÏní sleva!
FOR ARCH 2008 - PKS okna
Areál PVA, hala 3, stánek ã. 3B 16.

www.pks.cz

Otevřeno nově
od 1. 10. 2008

JIHLAVA, Masarykovo nám. 68/14
LUKA NAD JIHLAVOU
SC 72200/1

800 23 00 23
야

Záruka kvality!
âSN EN ISO 9001
âSN EN ISO 14001

ƉFTLÝ,SVNMPW

야
Zde odstﬁihnûte.

VOLEJTE ZDARMA

7FTFMÎ
OBE .PSBWPV
)PEPOÎO

;OPKNP

Kde pﬁesnû nás na veletrhu najdete?
Areál PVA LetÀany, hala 3, stánek ã. 3B 16.

ƉFTLÝ5ǏØÎO

#MBOTLP

4USBLPOJDF 1ÎTFL

PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38,
591 39 Îìár nad Sázavou
fax: 566 697 392
e-mail: mont@pks.cz

,BSWJOÃ

0TUSBWB

+JIMBWB

od 1 050 000 Kč

Nové byty 1+1, 2+1 a 3+1 v příjemném prostředí Městysu Luka nad Jihlavou 10 minut
od krajského města Jihlava v nadstandardním vybavení ve dvou bytových domech celkem k dispozici 36 bytů.
Lokalita s plnou občanskou vybaveností včetně letního koupaliště a lyžařského vleku.
Ceny od 1 050 000 Kč do 2 040 000 Kč dle velikosti a vybavení bytu.

GBV0018

POLNÁ

od 999 557 Kč

Prodej bytových jednotek v rámci přestavby
bývalé školy v Polné-Kateřinově.
Objekt se nachází v poklidné části města,
v blízkosti zámku a rybníku Peklo.

GZR0288

LUKA NAD JIHLAVOU

LUKA NAD JIHLAVOU

TŘEBÍČ

info v RK

info v RK

info v RK

Nabízíme dvougenerační RD 7+2 se zahradou
950 m2, venkovní sezen
s krbem, velmi dobrý stav.
Volný dohodou.

GLJ0058

Nabízíme řadový RD 6+1 se zahradou,
suterén + 2NP, kolaudace r. 1994, velmi
pěkný, venkovní sezení + bazén.

GLJ0068

Prodej DB 3+1 po částečné rekonstrukci, připravený k převodu do OV
v atraktivní lokalitě města, volný ihned.
GLJ0048

tel.: +420 737 853 404

SC 80905/2

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Dolní 1
BYTY KLAFAR

VLACHOVICE

BOBROVÁ

12.8.2008 8:48:41

9.1.2008 16:24:15
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SVRATKA

Parkovací
stání v ceně

Nabízíme k prodeji rekreační komplex
v krásném prostředí Vysočiny, celoroční
provoz a vysoká obsazenost.
info v RK
GZR 0238

Prodej nově budovaných bytových jednotek o velikosti 3+kk s lodžiemi a parkovacím stáním ve velmi pěkné lokalitě Vysočiny. Zajímavě řešené bytové jednotky budou dokončeny 12/2008–3/2009.

2 333 538 Kč

GZR0278

Představujeme Vám velmi pěkný byt – 94 m2
a podnikatelské prostory k prodeji v obci
Svratka. Vhodné pro penzion, restauraci.
3 500 000 Kč
GZR 0258

SVRATKA

Prodej chalupy k rekreaci v obci Bobrová,10 km od Nového Města, v klidné části
obce. Malebná krajina.
1 290 000 Kč
GZR 0128

Nabízíme k prodeji RD vhodný k rekreačním účelům s možností rozšíření pozemku
o vedlejší parcelu.
1 980 000 Kč
GZR 0108

tel.: +420 739 303 526
Třebíč, Pasáž Oáza

SC 81038/2

TŘEBÍČ

HROTOVICE

Prodej zavedené restaurace. Možnost přestavby na sídlo firmy, byty apod. Napojení
na všechny sítě.
5 200 000 Kč
GTR 0218

Prodej rekr.obj. po celk.rek včetně pozemku. Ubyt. kap. cca 20 osob. Rybník, les. Napojení na všechny sítě.
3 700 000 Kč + provize
GTR 0198

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Rodinný dům 5+1, jednopodlažní, vytápěná
garáž (dílna), uzavřený„průjezd“, sklep, dvorek
cca 60 m2, celková zastavěná plocha 288 m2
info v RK
GTR 0118

Pronájem oploceného areálu býv. staveb. firmy
– větší dvoupodlažní budova – 20 místností,
příruční sklady, pilnice, nádvoří (cca 3974 m2)
info v RK
GTR 0138

MASTNÍK

TŘEBÍČ

Prodej velkého nepodsklepeného rodinného domu se zahradou v obci 8 km od TR.
Napojení na všechny sítě.
755 000 Kč
GTR 0268

HOSTIM

775 000 Kč

Prodej bytu
v OV, 40,8 m2,
III. posch., bez
balkonu, sklep.
Velmi dobrý
stav, dům po
celk. rek., nová linka

GTR 0238

BUDIŠOV

Prodej podsklep. RD s větší zahradou
a hosp.budovami. Elektrika, studna, jímka.
Lze připojit na plyn a veř. Vodovod.
808 000 Kč
GTR 0517

Prodej pozemku pro výstavbu RD; 1555 m2;
možnost napojení na inženýrské sítě; přístup. komunikace.
104 000 Kč + provize GTR 0208

tel.: +420 739 282 754
Havlíčkův Brod, Nádražní 128

Zánovní vozy ve Velkém Meziříčí (EXIT 146)
r.v. 2007, 18 000 km

o p ro ti n o

r.v. 2007, 20 100 km

Pronájem nebytového prostoru na náměstí
K. H. Borovského.
15 000 Kč
GHB 0017

r.v. 2007, 16 200 km

SÁZAVA

Úspora je počítána z tabulkové ceny nových vozidel a její výše je v závislosti na stáří
vozidla a počtu najetých km. Více vozů na www.d1cars.cz.
Produkt 210x45.indd 1

Velké Meziříčí, u EXITU 146, dálnice D1 (ve směru Brno-Praha)
594 01 Velké Meziříčí
Provozní doba: Po-Pa 9:00 - 18:00 hod.
So 09:00 - 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod.
(mimo vyznačenou dobu kdykoliv po telefonické domluvě)
e-mail: info@d1cars.cz, tel.: 725 603 060, 724 560 249

ZAK0800605d1cars_inz01.indd 1

STARÉ RANSKO

GOLČŮV JENÍKOV

CHRTNÍČ U G. JENÍKOVA

Nebytový prostor k rekonstrukci.

Prodej RD vhodného jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci.
902 955 Kč
GHB 0098

r.v. 2007, 20 500 km

-5z0ům%
Úspora v2ý5
m vo

r.v. 2007, 24 700
0 km

HAVLÍČKŮV BROD

www.d1cars.cz

Prodej RD vhodného jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci.
2 224 950 Kč
GHB 0118

Prodej RD vhodného jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci.
794 625 Kč
GHB 0047

VLASTĚJOVICE

Prodej RD vhodného jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci.
2 395 200 Kč
GHB 0128

tel.: +420 605 884 076

Hledáme makléře
pro výše uvedené pobočky
www.kr-vysocina.cz
SC 81209/1

16.9.2008 14:15:57

529 750 Kč

GHB 0057

KLÁŠTER U VILÉMOVA

Prodej RD vhodného jak k trvalému bydlení, tak k rekreaci.
1 100 000 Kč
GHB 0138

LIPNICE NAD SÁZAVOU

Prodej DB 2+1.
1 676 160 Kč

GHB 0158

SC 81117/1

r.v. 2007, 21 000 km

SC 80893/5

Foto: AGC Flat Glass Czech a.s.
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Kraj Vysočina

Vlkovem už nyní vede
zbrusu nová silnice

Vlkov (kid, en) • Silniční průtah Vlkovem už slouží řidičům. Práce trvaly od března a lidé teď mohou jezdit po zbrusu nové silnici, obec zároveň upravila náves a chodníky. Náklady na opravu
silnice byly 7,8 milionu korun a kraj na ně získal financování ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. „Pokud takto získáme státní peníze, můžeme pak krajský rozpočet ušetřit na další potřebné
silnice,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet
(KDU-ČSL). Na snímku starosta Vlkova Aleš Trojánek s krajským
Foto: archiv kraje
radním Ivo Rohovským.

Informace o školním roce 2008/2009
Do lavic základních škol na Vysočině usedlo 1. září 42.737 žáků. Střední
školy na Vysočině navštěvuje 26.199 žáků a přibližně 1300 studentů studuje vyšší odbornou školu. Předškolního vzdělávání v mateřských školách
se účastní zhruba 15.000 dětí.
První pololetí skončí ve čtvrtek 29. ledna 2009 a školní rok skončí v úterý 30. června 2009. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí
22. prosince 2008 a skončí 2. ledna 2009. Vyučování opět začne v pondělí 5. ledna 2009. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Vysočinu stanoveny v termínu 2.–8. února 2009. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 9.–10. dubna 2009. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý
1. září 2009. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v období
15. 1.–15. 2. 2009. Prvé kolo přijímacího řízení ke studiu ve středních školách se stanoví na týden od 20. do 24. dubna 2009 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení
do jiné než denní formy vzdělávání se konají v týdnu od 27. do 30. dubna
2009. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou
konány v týdnu od 12. do 16. ledna 2009.
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno:
336 mateřských škol
281 základních škol (z toho 135 úplných, 116 málotřídních a 15 speciálních škol)
68 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných krajem, tři zřizované církví a 17 škol jiných zřizovatelů)
13 vyšších odborných škol (z toho devět zřizovaných krajem, čtyři soukromé)
25 základních uměleckých škol (z toho zřizovaných obcí 17, krajem
sedm a jedna soukromá)
20 domů dětí a mládeže (z toho deset zřizovaných obcí, osm krajem
a dvě jiným zřizovatelem)

ZÁŘÍ 2008 | STRANA

6

Třešť zažila velké hry

Na jedné straně lana posílili družstvo z Křižanova krajští radní Miroslav
Houška a Jiří Vondráček...

Třešť (tak, kid) • Kroket, přetahování lanem, hod na cíl, překážkový běh, ale také myšlenkové úkoly, skládání puzzle, stolní fotbal a řada dalších činnos-

tí. Tak vypadalo už páté setkání
klientů ze zařízení sociální péče
kraje Vysočina s názvem Srdce na dlani. Tentokrát v Třešti
a ve sportovním duchu se sešlo

...na druhé stejným borcům pomohli hejtman Miloš Vystrčil s poslancem Janem Kasalem. Fota: archiv kraje

na 260 zápolících z 20 zařízení.
Srdce na dlani už má v našem
kraji tradici a je vždy tematické.
První ročník byl v období Velikonoc, druhý před Vánocemi

a třetí v podzimním čase. Čtvrté setkání proběhlo v Divadle
Na kopečku, kde bylo pro klienty připraveno divadelní představení.

Sociální služby mají svůj portál
Vysočina (jis) • Počínaje zářím
letošního roku pomohou lidem
s orientací v sociálních službách
a v oblasti sociálních dávek nové
webové stránky – www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.
„Sociální portál je živý informační zdroj, jenž bude reagovat na potřeby uživatelů a bude průběžně
monitorovat aktuální nabídku poskytovatelů i možnosti zadavatelů.

To vše v souladu s dokumentem,
kterým je Strategický plán rozvoje
sociálních služeb kraje Vysočina,“
uvedl krajský radní pro sociální
věci Jiří Vondráček (KDU-ČSL).
Sociální portál není určen pouze
uživatelům sociálních služeb, ale
i samotným poskytovatelům. Nový portál obsahuje přehledně členěné informace mimo jiné o kategoriích sociálních dávek doplně-

né například i o podmínky nároku
na dávku, formuláře a upozornění na místo, kde lze o dávku žádat. Na stránkách je umístěna
i nejžádanější služba – vyhledávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Vysočiny za pomoci mapové aplikace. Výsledkem
hledání je zobrazení podrobnější
informací o zadané službě, včetně možnosti vyhledání příjezdo-

vých tras k místu sociálního zařízení, kde je služba poskytována,
samozřejmostí je zobrazení kontaktu na zařízení.
V listopadu loňského roku už
kraj Vysočina zřídil pro laickou
i odbornou veřejnost zdravotnický rozcestník http://www.zdravi-vysociny.cz/. Za 10 měsíců jeho
existence jej navštívilo už 15 tisíc
uživatelů.

Děti nacvičovaly požární poplach
Vysočina (kid, en) • Jen čtyři minuty trvala
cvičná evakuace žáků Speciální školy U Trojice
v Havlíčkově Brodě. Škola tak prokázala, že se
o děti umí postarat i v případě nebezpečí.
„Je velmi důležité, aby žáci věděli, jak se v podobných situacích chovat a jak případně někomu poskytnou první pomoc. Nikdo z nás totiž neví, kdy může
v podobné situaci být, a pak zá-

leží na připravenosti a znalostech
každého jednotlivce,“ pochválila akci starostka Havlíčkova Brodu a krajská radní Jana Fischerová (ODS).
Žáci měli opravdu pestrý den.

Hasiči pro ně po cvičení připravili ukázky zásahů i exkurzi do nedaleké zbrojnice.
Preventivně osvětovou akci pořádalo Centrum pro bezpečný stát
v rámci projektu Ochrana obyvatel ve spolupráci s krajem Vysočina a Hasičským záchranným
sborem, konkrétně územním odborem Havlíčkův Brod.
Speciální školu U Trojice navštěvuje nyní celkem 94 dětí ve

věku od šesti do 26 let. Školu tvoří základní škola, pomocná třída,
rehabilitační třídy, školní družina a speciálně pedagogické centrum. Škola poskytuje vzdělání
a výchovu pro děti se speciálními potřebami (poruchy chování,
učení, s různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným
postižením, s autismem, s poruchou sluchu a zraku, po mozkové obrně).

ROZHOVOR

Jirsa: Na Východě jsou přátelé

Vysočina, Zakarpatská oblast (kid) •
Pro řízení spolupráce Vysočiny se
Zakarpatím zřídily oba regiony
společnou stálou konferenci, ve které
zasedají političtí představitelé krajů
i externí specialisté. Jedním z politiků,
jenž v konferenci aktivně působí, je člen
krajského zastupitelstva Zdeněk Jirsa (SNK ED). Ptali
jsme se jej, jak dosavadní vývoj partnerství hodnotí.
„Smlouvy o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními regiony
představují jednorázové a dlouhodobé aktivity a projekty v pestré škále oblastí počínaje například
hospodářským rozvojem, škol-

stvím a konče třeba péčí o lidské
zdroje. Žádný partnerský vztah se
však nevyvíjel tak rychle a konkrétně, jako kontakty se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Skutečností je, že nejdelší dobu trvají-



cí a zřejmě nejobsažnější dohoda
o spolupráci je mezi zemí Dolní
Rakousko a krajem Vysočina, Jihočeským a Jihomoravským krajem. Ovšem je nutno vyzdvihnout upřímný zájem představitelů
Zakarpatské oblastní rady a kraje
Vysočina o racionální a cílevědomé směrování vzájemné komunikace. Sice nejmladší mezinárodní
spolupráce, ale s nejhmatatelnějšími výsledky.“
Čím to podle vás je? Slovanskou vzájemností nebo podobným osudem obou krajů?
„Domnívám se, že tento vývoj je
dán především historicky. Již při
první návštěvě delegace kraje Vy-

sočina na Zakarpatské Ukrajině
v srpnu roku 2007 bylo zřejmé, jak
velice si váží místní lidé působení
Čechů v bývalé Podkarpatské Rusi v rámci Československa v období let 1919 až 1938. Při prohlídce hlavního města Užhorodu nás
hostitelé upozorňovali na budovy,
které byly vybudovány v době začlenění Podkarpatské Rusi do tehdejšího Československa jako její
autonomní části. V jedné z těchto
ústředních budov sídlí i Zakarpatská oblastní rada a další správní orgány regionu. Velice milým
překvapením bylo jejich upozornění na vodovodní řady po městě a stále funkční hydranty z ob-

www.kr-vysocina.cz

dobí československé správy území.To nebylo jen suché konstatování, to byla pýcha právě na toto
období rozvoje Podkarpatské Rusi. Je to o to milejší proto, že území pod Karpaty bylo místem častého střídání národů s následným
příslušenstvím k různým státním
útvarům. Úspěšné navázání spolupráce má ještě další rozměr – zmíněnou slovanskou vzájemnost. Téměř třicet let života ve společném
státě, přibližně stejné osudy a blízkost jazyků dávají spolupráci Čechů a Ukrajinců ty nejlepší předpoklady. Navázání kontaktů kraje
Vysočina a Zakarpatské Ukrajiny
má tedy zřejmé souvislosti.“

Slyšel jsem, že právě vy chcete
rozšiřovat partnerství se Zakarpatím i na obce.
„Navázaná spolupráce nabírá zatím dynamického rozvoje především na úrovni kraje Vysočina
a Zakarpatské oblasti. Mohu však
doložit, že partnerství nemusí
existovat jen na úrovni krajů. Zastupitelstvo městyse Dolní Cerekev na Jihlavsku, kde jsem starostou, již schválilo návrh spolupráce a navázání kontaktů s podobně
velkým sídlem v Zakarpatí. Přátelská atmosféra a srdečnost místních obyvatel, zájem o spolupráci
představují další dimenzi v rozšiřování vzájemně dobrých vztahů.“
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NAŠE TIPY
1. říjen
Koncert u příležitosti osmého výročí otevření synagogy, Polná, 17.00
Kaltenecker Trio (Maďarsko), Zadní synagoga, Třebíč, 19.00
Mezinárodní den seniorů, společenské posezení U Kapra, Třešť
Vernisáž výstavy obrazů malíře
Štambery, Výstavní sál Klubu kultury, Velká Bíteš, 17.00
Emil Viklický Trio, Zuzana Lapčíková, Městské divadlo, Žďár nad
Sázavou, 19.30

1. - 21. říjen
Výstava k 60. výročí založení Jihlavské unie neslyšících, vstupní prostory magistrátu, Jihlava

3. říjen
Katapult Tour 2008, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

4. říjen
Cihelna Třešť, areál strojíren Podzimek

5. říjen
Komorní filharmonie Vysočina,
DKO Jihlava, 19.00

7. říjen
Jakub Smolík, KD Ostrov, Havlíčkův Brod, 19.00
Karel Gott a Karel Štědrý, Divadlo Pasáž, Třebíč, 19.00

8. říjen
Žalman & spol., Národní dům Třebíč, 19.00
Jablkoň, kulturní dům, Nové Město na Moravě

9. říjen
Martino Hammerle-Bortolotti
a jeho hosté, kamenný sál zámku, Třebíč, 18.00
Jazzový koncert Aleše Koblížka
a Thomase Baumgartnera z Basileje, sál zámku, Žirovnice, 19.30

Jihlavu čeká filmový festival
Jihlava (kid, tz) • Mezinárodní festival
dokumentárních filmů v Jihlavě má před sebou
už 12. ročník. Mezi 24. a 29. říjnem opět proběhne
největší přehlídka autorského dokumentu ve
střední a východní Evropě.
V rámci festivalu návštěvníky
čekají nejen projekce v kinech,
ale i festivalový deník Dok. revue, autorský katalog či sborník
teoretických textů DO.
Součástí festivalu budou retrospektivy významných světových
dokumentaristů Průhledné bytosti. Další tradiční dominantou pro-

gramu jsou festivalové soutěžní
sekce: světová soutěž Opus Bonum, která sleduje nejnovější dokumentární trendy a objevy, soutěžní sekce Mezi moři, představující to nejzajímavější v autorském dokumentu ze zemí střední
a východní Evropy, a soutěž mapující českou dokumentární kra-

Pikárec (jis) • V těsném závěsu za vítězem 14. ročníku
celorepublikové soutěže Vesnice roku 2008 obcí Lidečko
(Zlínský kraj) má svého zástupce kraj Vysočina. Obec
Pikárec, zastoupená starostou Františkem Brožou,
přidala ke krajskému titulu i vynikající druhé místo
v republikovém kole. Pomyslná stříbrná příčka vylepší
obecní rozpočet v dalším roce o státní dotaci 1,9 mil. Kč.
„Je to zasloužená odměna za
úsilí, které Pikárečtí vynaložili. Pomyslná stříbrná medaile jen
potvrzuje, že v Pikárci se dob-

ře žije. To, že na to má nyní pan
starosta další oficiální potvrzení,
představuje pro obec velký závazek i do budoucna. Znovu se uka-

VI. ročník Swingového festivalu, sál zámku, Polná, 19.00

12. říjen
Komorní koncert Kaprova kvarteta, synagoga, Polná, 18.00

17. říjen
Celtic Energy, irské tance, sál kina,
Humpolec, 19.00

18. říjen
Přehlídka pěveckých souborů
mládeže Cantate Domino, Lidový
dům, Polná

20. říjen
I když jen kamuflovaná, přesto vypadají zranění hrozivě.

22. říjen

Za vlády Kinských
byla roku 1702
chotěbořská
tvrz přestavěna
na (1. tajenka)
později doplněný
o (2. tajenka).

Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: České nebe, Národní dům,
Třebíč, 19.00
Básníci Vysočiny, KD Třešť

23. říjen
Oslava dne státnosti, KD Třešť

24. říjen
Revizor, divadelní komedie, kulturní dům, Kamenice nad Lipou
Změna času na slunečních hodinách, Náměstí TGM, Třešť

Mužské
jméno

Bluesrockový večer, Národní
dům, Třebíč, 20.00

24. a 25. říjen

Hádka

Tomášek

Možná
(knižně)

zuje, že život na venkově má svůj
smysl, cenu a půvab. Posílám do
Pikárce velkou gratulaci a moc
děkuji všem obyvatelům Pikárce
za skvělou reprezentaci Vysočiny,“ uvedl hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil (ODS).
V celostátním kole Vysočina
kralovala už v roce 2003, kdy
první místo a zlatou stuhu komise
udělila obci Vilémov na Havlíčkobrodsku. Vilémov uspěl o rok
později i v evropské podobě této
soutěže.
INZERCE

Druhý díl
1. tajenky

Směnečný
ručitel

Vyučovat

Velký typ
čínské
opery

První díl
2. tajenky

Velká
místnost

Stát v USA

Zdobit
tepáním

Občas stát

Nepohoda

Hon

Severští
paroháči

Povrchový
důl

Domácky
Emanuel

Dvouhra

První díl
1. tajenky

Zase

Druhý díl
2. tajenky

Značka aut

Popěvek

Znoj

Vadnout na
povrchu

Slovenské
dívčí jméno
(Věrka)

Čistota

Protiklad

Nevolník
(zastarale)

Římská 6

Kus ledu

Vrkoč

Lachtan

Anglicky
„jíst“

Slovanské
písmo

Rozmnožovací orgán
rostlin

Polní plošná
míra

Polská řeka Latinsky „a“

Znovu
Stovky

Hmota
v roztaveném
stavu

Písmeno po
alfě

Mzda

17. a 18. říjen
Volby do krajského zastupitelstva, první kolo voleb
do senátu (Žďársko a Pelhřimovsko)

Autor:
K.Lear

Okruh
působnosti

31. říjen

dokumentárního filmu pořádá trh
pro dokumentární filmy ze střední a východní Evropy East Silver, na němž se prezentuje kolem
450 pečlivě vybraných dokumentů. Digitalizovaná videotéka s 30
promítacími kabinami je k dispozici po celou dobu festivalu. IDF
v Jihlavě připravuje East European Forum, jedinečné setkání
východoevropských dokumentaristů s producenty z velkých evropských televizí. Rozsáhlý doprovodný program doplní divadelní představení, výstavy, autorská čtení nebo koncerty.

Vysočina (kid) • Na přelomu září
a října se v České televizi v rámci seriálu STOP objeví díl, který
vznikal v létě na Vysočině.
Pojednává o správném chování
řidičů po vážné dopravní nehodě.
Při natáčení zasahovali záchranáři z Vysočiny. „Jde o naše lidi
z Vysočiny, kteří jsou připraveni
pomáhat a denně při podobných,
ale skutečných událostech pomáhají. Nedovedeme si představit,
že bychom je neměli, že bychom
se na ně nemohli spolehnout,“ řekl na místě ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.
Televize zvolila k natáčení spotu Vysočinu, protože kraj se aktivně zabývá řešením otázek bezpečnosti na silnicích, a to i s ohledem na dálnici D1. Ve své snaze
posílit bezpečnost a informovanost všech účastníků silničního
provozu kraj Vysočina úzce spolupracuje s ministerstvem dopravy, ministerstvem vnitra, policií,
ředitelstvím silnic a dálnic a hasičským záchranným sborem.

11. říjen

Oslavy k 90. výročí vzniku ČSR,
Telč, 15.00

médií, jehož se pod vedením zkušených praktiků – filmových publicistů zúčastní studenti filmové
vědy a žurnalistiky z ČR a ze zahraničí. Evropský panel připravovaných dokumentárních filmů
s názvem Nové dokumenty, nové
přístupy pak představí deset dokumentárních projektů ve fázi natáčení či postprodukce, které budou mít premiéru v rozmezí listopad 2008 – říjen 2009.
Jihlavský festival za sedm let
vybudoval největší sekci pro filmové profesionály ve východní Evropě. Společně s Institutem

Kraj asistoval u fiktivní nehody

Pavel Žalman Lohonka, klub Čechovka, Havlíčkův Brod, 20.00
Věra Martinová, kino, Počátky,
19.30

27. říjen

jinu Česká radost. Letos se k páteři programu přidává i nově otevíraná sekce experimentálních
dokumentů, která nahlédne ještě
mnohem dál od tradičních vyprávěcích a estetických postupů. Po
loňském úspěchu bude již podruhé v průběhu festivalu předána
Cena týdeníku Respekt o nejlepší audiovizuální reportáž za uplynulý rok.
V rámci festivalu se rovněž již
druhým rokem uskuteční workshop Critical View, věnovaný
psaní o dokumentu v nejrůznějších žánrech i druzích tištěných

Pikárec je druhou obcí Česka

10. říjen

Slavnostní předávání Cen města u příležitosti vzniku ČSR, Telč,
17.00
Katapult – Poslední turné, kulturní
dům, Nové Město na Moravě
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Jihlava (kid) • Signum laudis, neboli Znamení slávy. Tak se jmenuje
výstava, která právě v těchto dnech
probíhá v kongresovém centru sídla kraje Vysočina. Výstava mapuje vznik nejvyšších ocenění kraje
Vysočina, unikátních kamenných,
skleněných a dřevěných medailí.
Lidé tak mohou vidět na fotografiích, nákresech a modelech nejen samotný výrobní postup, ale také výtvarný kontext. Autor medailí, Radomír Dvořák z Havlíčkova Brodu na výstavu umístil i řadu svých
plastik a soch, které medailím předcházely a nesou podobné prvky, jež
pak využil při tvorbě ocenění.

Správné znění tajenky zašlete na adresu
redakce do 12. září. Tři vylosovaní obdrží
zajímavé ceny. Můžete využít i emailovou
adresu vysocina@ceskydomov.cz.
Vyluštění z minulého čísla: Jako věnné
město českých královen byla Chotěboř
v majetku královského rodu až do roku
1393.

Druhé kolo voleb do senátu.
Zasklené
otvory

Lidé uvidí
vznik medailí

Pomůcky:
eat, et, San,
tin, trona, Utah

Výherci z minulého čísla: Hana Krejčová,
Jihlava, Věra Břízová, Havlíčkův Brod,
Zdeňka Dufková, Hrotovice obdrží turistickou mapu kraje Vysočina, sadu kuličkové pero s mikrotužkou a publikaci Jak
se žije na Vysočině.
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Fotbaloví žáci skvěle uspěli

V Paříži vybojovali nejmladší fotbalisté FC Vysočina Jihlava neuvěřitelné čtvrté místo ve světovém žebříčku
Reprezentaci České republiky
tvořili hráči mladších žáků FC
Vysočina ročníků 1996–97, kteří navštěvují sportovní fotbalové třídy na ZŠ Evžena Rošického v Jihlavě: Filip Jícha, Martin
Bednařík, Jan Zábrodský, Lukáš
Hekerle, Vojtěch Haala, Tomáš
Diviš, Filip Vedral, Tomáš Duba,
Tomáš Kliment, Marek Šerý, Davit Sargsyan, Filip Vomela, Jiří
Klíma, Jakub Rychetník. Trenéry
týmu byli Vladimír Hekerle a Pavel Tvarůžek.

Radost z každého gólu byla obrovská. Foto: archiv FC Vysočina

Jihlava (hel) • Po úspěchu starších žáků FC
Vysočina Jihlava na evropském finále Nike
Premier Cupu ve Varšavě, kde vybojovali skvělé
5. místo, se mládežnický fotbal z Vysočiny dočkal
dalšího skvělého úspěchu. Mladší žáci jihlavského
klubu na neoficiálním mistrovství světa této
věkové kategorie Danone Nations Cupu v Paříži
získali v konkurenci 40 zemí skvělou čtvrtou
příčku za fotbalovými velikány Francií, Ruskem
a Německem, před Argentinou a dalšími 36
reprezentačními týmy z celého světa.
Už kvalifikovat se na pařížské
mistrovství nebylo snadné. Bylo nutné zvítězit v jarním českém
finále Danone Cupu. V něm tým
FC Vysočina porazil všechny své
soupeře a radoval se po dramatickém finálovém vítězství 1:0 nad
1. FC Brno.
Danone Cup je největším fotbalovým turnajem na světě pro kategorii mladších žáků, do kterého
se v letošním roce zapojilo asi 2,5

milionu mladých fotbalistů. Jeho
světové finále se tradičně pořádá
ve Francii za účasti 40 zemí z celého světa. Patronem letošního
devátého ročníku byl jeden z nejlepších fotbalistů světové historie
– Zinedine Zidane, který se turnaje osobně zúčastnil. Hrálo se
na hřištích tréninkového střediska týmu Paris St. Germain a zápasy play-off proběhly na slavném stadionu Park Princů.

V základní skupině jen
vítězství bez gólu ve
vlastní síti
Základní skupina prestižního
turnaje vyšla českým reprezentantům skvěle. Zvítězili ve všech
čtyřech zápasech bez inkasované
branky a z prvního místa postoupili do osmifinále.
Česko–Alžírsko 1:0 (gól: Bednařík)
Česko–Portugalsko 3:0 (góly:
Rychetník, Duba, Klíma)
Česko–Kamerun 3:0 – kontum.
Česko–Mexiko 2:0 (góly: Rychetník, Duba)

Úspěšné tažení do
semifinále
Skvělé tažení mladších žáků FC
Vysočina pokračovalo i ve vyřazovacích duelech, v nichž postupně vyřadili Indii a Argentinu a postoupili do nedělních bojů o medaile.
Osmifinále: Česko – Indie 1:1
(gól: Klíma), 3:2 na penalty
Čtvrtfinále: Česko – Argentina
1:0 (gól: Rychetník)

V semifinále už naši chlapci nestačili na favorizované domácí
Francouze a v boji o třetí místo
byli šťastnější mladí Němci.
Semifinále: Česko – Francie 0:5
o 3. místo: ČR – Německo 0:2
Systematická práce s mládeží je
v jihlavském fotbale znát. Především v posledním desetiletí pronikly dorostenecké výběry mezi mládežnickou špičku ČR. Podobně úspěšně si vedou i početná
žákovská družstva. V současnosti
pod hlavičkou FC Vysočina Jihlava působí vedle dvou celků dospělých i čtyři mužstva dorostu,
čtyři žákovské celky a pět výběrů přípravky.
Tento stav je pouze obrazem trpělivé a dlouhodobé spolupráce
FC Vysočina s dalšími regionálními kluby, které společně sledují cíl v podobě vytvoření silného
klubu reprezentujícího celý kraj.
Jihlavský klub se tak stává místem koncentrace nejlepších nejen
mládežnických hráčů Vysočiny.
Toto přirozené centrum tak zastupuje v nejvyšších českých soutěžích takřka dvacet tisíc v kraji Vysočina registrovaných fotbalistů.
Z řad mládežnických mužstev
by však neměli růst pouze hráči
pro první jihlavské mužstvo, ale
i pro další oddíly Vysočiny.
Pavel Tvarůžek, trenér týmu:
„Největším zážitkem byl zaplněný stadion v Parku Princů v Paříži,
velký zájem diváků i médií a především úžasná přátelská atmosféra celého turnaje.“
Tomáš Duba, kapitán mužstva:
„Ten krásný stadion, atmosféra –
to byla paráda. Nejdramatičtější

Budišovský atlet mezi hvězdami
Třebíč (hel) • Překážkář Petr Svoboda první zářijovou
sobotu na mistrovství České republiky družstev v Třebíči
nezaváhal a ve své disciplíně 110 metrů překážek
suverénně zvítězil časem 13, 65 sekundy. „Chtěl jsem tu
vyhrát,“ svěřil se nám třebíčský odchovanec. „Dráha je
zde ovšem příliš měkká na lepší výkony, ale nakonec je
to dobře, protože tu hlavně trénují mladí a tvrdší dráha
by je brzy odrovnala. A je to vůbec krásný stadión.“
A jaké byly jeho dojmy z olympijského Pekingu? „Úžasný stadión a vynikající atmosféra. Těch
devadesát tisíc hlučně fandících
lidí – to bylo neuvěřitelné. Před
semifinále se mi úplně rozklepala kolena.“

Petrovi Svobodovi olympijské finále uniklo jen o vlásek, přesto se
mezi superhvězdami neztratil – jeho celkově čtrnácté místo je rovněž obdivuhodným výsledkem.
A sezóna, v níž se Petr vyšvihl
mezi světovou extratřídu, pokra-

čuje. „Rád bych se dostal na finále Světového poháru ve Stuttgartu mezi nejlepší světovou osmičku, ale to bych musel v úterý v Záhřebu být alespoň druhý,“
meditoval Petr v Třebíči.
Mítink IAAF v chorvatském
Záhřebu byl posledním ze závodů, kde bylo možné sbírat body
do Světové atletické tour, která vrcholila vystoupením nejlepších atletů světa v každé disciplíně v německém Stuttgartu. Svoboda v Záhřebu porazil
Američany Wilsona a Akinse
i Jamajčana Wignalla, ale skončil na třetím místě o jednu setinu sekundy za dalším Jamajča-

Petr Svoboda si na třebíčském mistrovství popovídal mezi jinými fanoušky i s hejtmanem Vysočiny Milošem Vystrčilem. Foto: archiv kraje



Kotel klukům děkoval

Mladí vítězové si chvíle slávy užili. Foto: archiv kraje

Jihlava (hel) • O poločase druholigového zápasu FC Vysočina proti Karviné nastoupili na trávník s trochou rozpaků
mladší žáci domácího klubu. Ty
se však brzy proměnily v těkavé úsměvy a lehké mrazení v zádech. Diváci, informovaní o jejich pařížském úspěchu, jim totiž připravili opravdové ovace.
Tak vytrvalý potlesk 1600 divá-

ků jen pro sebe ještě jistě nezažili.
Kromě vedení klubu s poděkováním a dárky přispěchal
i hejtman Miloš Vystrčil, velkým
dortem i s brankami a maličkými fotbalisty gratuloval jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.
A pak už následovalo kolečko
kolem ochozů s dalším potleskem
a skandovaným: Hoši, děkujem!

situace? Když jsme kopali v osmifinále penalty, měli jsme to nahnuté, ale podařilo se nám vše otočit
a postoupit dál. Největším zážitkem pro mě bylo, že jsem se jako
kapitán mohl setkat přímo s Zinedinem Zidanem, je škoda, že to nemohli zažít i ostatní kluci.“
Hejtman Miloš Vystrčil v gra-

tulačním dopisu: „Být čtvrtí
v nejoblíbenějším světovém sportu v konkurenci 40 zemí je skvělou propagací naší republiky, kraje Vysočina, města Jihlavy. Vím,
že takový výsledek nepřijde sám,
že je za ním poctivá dřina a srdce vložené do náročného sportovního boje.“

Pelhřimov má novou kuželnu

Pelhřimov (jis) • Kuželkáři v Pel- la 25 milionů korun. Kraj přispěl
hřimově si právě teď užívají no- 12 miliony, zbytek hradila radnice.
nem Phillipsem, když vítězem vé kuželny. Slouží registrovaným Nová kuželna v pelhřimovském
byl opět světový rekordman Ro- hráčům i veřejnosti, má čtyři drá- sportovním areálu má čtyři dráhy
hy a její výstavba přišla na bezmá- a moderní digitální vybavení.
bles z Kuby.
Nakonec došla dobrá zpráva.
Ačkoliv byl po uzavření bodování Světové atletické tour na devátém místě, což by na účast mezi
elitní osmičkou pozvaných nestačilo, Petr Svoboda si přeci jen
atmosféru Světového atletického finále zkusí – nahradí zraněného Američana Moora a bude
tak spolu s Barborou Špotákovou
a diskařkou Věrou Cechlovou třetím Čechem mezi světovou elitou
při vyvrcholení sezóny.
A jak to dopadlo ve Stuttgartu?
Barbora Špotáková hodila světový rekord, Věra Cechlová skončila čtvrtá. A naše hvězda z Vysočiny? Petr Svoboda zakončil
snovou sezonu ve velkém stylu. Na Světovém atletickém finále nestačil pouze na medaiDráhy si hned vyzkoušeli pelhřimovský starosta Leopold Bambula, hejtman
listu z olympijských her Davida
Miloš Vystrčil a krajský radní Miroslav Houška. Foto: archiv
Olivera a skončil druhý ve výtečném čase 13.33. „Je to hrozně
divné. Ještě včera jsem si myslel, že jsem nemocný. Pořád se
MĚSÍČNÍK ZDARMA DO
mi chtělo spát, dohromady jsem
VAŠICH SCHRÁNEK
naspal snad 16 hodin a cpal jsem
do sebe vitamíny. A teď tohle.
NÁKLAD 215.000 VÝTISKŮ
Na tu zimu, na ten protivítr – 1,3
Šéfredaktor: Petros Martakidis
metru za sekundu – nedovedu si
tel.: 775 944 229,
představit lepší výsledek,“ kroue-mail: petros.martakidis@email.cz
til hlavou svěřenec Ludvíka Svobody.
Inzerci vám zprostředkuje:
Pro čtyřiadvacetiletého SvoboKlára Černíková
du tak sezona končí v obdobném
tel.: 777 789 600, e-mail: cernikova@ceskydomov.cz
duchu, jako probíhala. Několikawww.ceskydomov.cz
násobný pokořitel národního rekordu a semifinalista z olympijAdresa redakce: Netín 36, 594 44 Radostín nad Oslavou.
ských her si může do svého živoInternet: www.kr-vysocina.cz. DTP: Tomáš Coufal.
topisu zapsat druhé místo z jedDistribuci zajišťuje Česká distribuční. Případné nedostatky v distrinoho z vrcholů atletické sezony.
buci oznamte SMS zprávou na tel. č. 775 944 229.
„Kdyby mi to před sezonou někdo vyprávěl, tak bych to bral jaRegistrováno pod číslem MK ČR E 14751. Vytištěno na recyklovaném
ko super vtip,“ stále nevěřil, čepapíru, běleném bez použití chlóru. Příští číslo vychází 27. 10. 2008.
ho dosáhl.
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